JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – 4ª edição

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
As informações referentes à Jornada de EAN estão disponíveis no Regulamento, o qual se
encontra

na

página

de

Educação

Alimentar

e

Nutricional

do

site

do

FNDE:

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-educacaoalimentar-nutricional

Abaixo listamos alguns pontos importantes:
1. Envio da atividade: o relato sobre a atividade desenvolvida para cada tema da Jornada deve
ser postado no Moodle FNDE com a extensão “.PDF”. Não esqueça de incluir no seu arquivo
pelo menos um registro fotográfico da atividade realizada. O texto sobre a atividade deverá ter
aproximadamente 6.000 caracteres (sem espaço), o que corresponde a aproximadamente
duas páginas, e o registro fotográfico deverá ser enviado no mesmo arquivo, junto com o
texto.

2. Roteiro da atividade: ao descrever a sua atividade, você poderá utilizar o seguinte roteiro
como orientador da sua escrita:
a) Título da atividade
b) Quais os profissionais envolvidos na elaboração e no desenvolvimento da atividade?
c) Qual o público alvo da atividade (número de estudantes, modalidades de ensino,
comunidade escolar, pais de estudantes, etc)
d) Objetivos da atividade
e) Como foi realizada a ação (descreva os passos mais importantes)
f)

Você identificou algum resultado da ação até o momento? Se sim, qual foi/quais
foram?

g) Relate aqui os desafios encontrados até o momento e as lições aprendidas.

3. Envio do vídeo: ao finalizar a Jornada, o participante poderá postar um vídeo demonstrando
as atividades que foram realizadas. O envio do vídeo é opcional e o PARTICIPANTE que enviar
não será prejudicado quanto ao recebimento do quarto selo da Jornada de EAN e da
premiação prevista. O vídeo deverá ter formato MP4 e tamanho máximo de 25 MB
(Megabytes).

4. Cronograma da Jornada
ETAPAS

DATAS PROVÁVEIS

Lançamento da Jornada

10/02/2020

Inscrição da Jornada

10/02 a 26/07/2020

Validação das inscrições

10/02 a 31/07/2020

Início da Jornada

03/08/2020

Desenvolvimento da
Jornada

Finalização da
Jornada

Tema 1: Caminho percorrido pelo
alimento: do campo à mesa da escola

30/03 a 13/05/2020

Tema 2: Promoção da alimentação
adequada e saudável: professores(as) em
ação!

18/05 a 01/07/2020

Tema 3: Escolhas saudáveis para além da
escola: o que aprendemos com o PNAE?

03/08 a 16/09/2020

Tema 4: Resgate de tradições alimentares
da família

21/09 a 04/11/2020

Envio do vídeo (opcional)

21/09 a 04/11/2020

Liberação do Selo completo de
participação na Jornada de EAN

25/11/2020

Divulgação da lista preliminar dos
participantes que finalizaram a Jornada

25/11/2020

Divulgação da lista final dos participantes
que finalizaram a Jornada

11/12/2020

Envio de certificados (menção honrosa)
para
nutricionistas,
coordenadores,
diretores e escolas inscritas

A partir de 10/01/2021

5. Certificados: o Certificado de Menção Honrosa nominal será enviado aos participantes que
concluírem as 4 etapas da Jornada dentro do prazo estipulado. Será enviado por e-mail ao

nutricionista, diretor da escola, coordenador da Jornada e para a escola, conforme dados
fornecidos na inscrição, contemplando a carga horária total de 80 horas de atividades.

