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centes de quilombos e indígenas, R$0,44 por aluno/dia, sendo de responsabi-
lidade das prefeituras municipais e dos governos estaduais proceder a
com p lementação.

A Comissão de Representação recomenda a vinculação do orçamento es-
tadual para o Programa de Alimentação Escolar como atividade permanente
da administração pública, com abrangência em todo o Estado, visando a:

a) contratação de nutricionista e técnico em nutrição e dietética:

b) ampliação do valor per capita da alimentação escolar, de forma a suple-
mentar os recursos destinados pelo governo federal para aquisição e forneci-
mento de alimentos saudáveis, observando os princípios da Segurança Ali-
mentar e Nutricional Sustentável:

c) aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar para alimen-
tação escolar:

d) capacitação em planejamento e execução do PNAE estadual:

e) aquisição de equipamentos para as cozinhas das escolas e de vestu-
ário adequado para os profissionais da alimentação responsáveis pela ma-
nipulação dos alimentos, preferencialmente adquiridos da economia soli-
dária.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas
Gerais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão. Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais.

5 - Ampliar o fornecimento da alimentação escolar para o ensino
médio em toda a rede pública.

Considerações e recomendações
A ampliação do fornecimento da alimentação escolar para o ensino médio

em toda a rede pública é uma determinação prevista na Portaria interministerial
n° 1.010, de 8 de maio de 2006, e tem como princípio a universalização do
direito à alimentação para todos os estudantes.

No PPAG 2008/2011 está prevista a garantia de fornecimento da alimenta-
ção para o ensino médio noturno dos municípios de baixo IDH e em áreas
consideradas de vulnerabilidade social na RMBH, com a finalidade de melhorar
os indicadores de eficiência do ensino médio, ampliar a taxa de conclusão e
reduzir as taxas de repetência e evasão. 0 programa vigente não abrange os



707.362 alunos matriculados no ensino médio da rede estadual. Nesse senti-
do, a Comissão de Representação recomenda a readequação do programa,
de forma a contemplar todos os alunos.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

6 - Realizar nas escolas trabalho integrado com os PSFs e
agentes comunitários de saúde, aliando informações nutricionais,

saneamento básico e higiene.

Considerações e recomendações

o monitoramento do estado nutricional das crianças é uma determinação
da Portaria 1.010/06, como parte do programa de promoção de hábitos ali-
mentares saudáveis na constituição de indicadores para o desenvolvimento
de ações de prevenção e controle de distúrbios nutricionais.

Nessa perspectiva, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE/MG),
juntamente com a Coordenação de Alimentação e Nutrição da Secretaria de
Estado de Educação e a Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição, da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, desenvolveram um diagnósti-
co situacional da execução do PNAE no Estado. Para a coleta de dados, utili-
zou-se um questionário semi-estruturado que possibilitou ampla visão da ges-
tão e execução do Programa, com informações consistentes e necessárias
para orientar um planejamento de ações intersetoriais nessa área.

Assim, reafirmamos que uma parceria com tal envergadura deve ser
fortalecida e restabelecida, tendo em vista a elaboração de projetos e ações
que visem ao conhecimento do padrão alimentar e nutricional dos escolares,
das condições higiênico-sanitárias das instalações físicas, da recepção,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos. Deve-se também in-
vestir na formação e educação alimentar e nutricional permanente para toda a
comunidade, valorizando a cultura e os hábitos alimentares locais, tanto no
ambiente escolar quanto no familiar.

Nesse sentido, a Comissão de Representação, por considerar estratégico o
estabelecimento de parcerias entre os setores de educação e saúde, reco-
menda que o Programa Saúde da Família (PSF) e os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (Nasf) se articulem com as redes de ensino do Estado e dos Muni-
cípios, conforme a respectiva área de abrangência, com o intuito de desenvol-
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ver atividades regulares, visando à promoção da educação alimentar e da saú-
de nas escolas.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação: 2) Secretaria de Estado de Saúde:
3) Conselho Estadual de Alimentação Escolar.

EIXO II - CONTROLE SOCIAL

1 - Garantir aos Conselhos de Alimentação Escolar o controle
sobre a gestão e execução do PNAE.

Considerações e recomendações
O controle social é um dos princípios do PNAE, disposto no art. 2 1 , inciso V.

da Resolução 32 do FNDE, de 10 de maio de 2006.
o controle social deve ser garantido por meio da participação dos conse-

lheiros do CAE. Entre as atribuições do CAE dispostas na Resolução n° 32/06,
art.17, do FNDE, ressalta-se o inciso II: "acompanhar e monitorar a aquisição
dos produtos adquiridos para o PNAE, zelando pela qualidade dos produtos,
em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos escolares". No que se
refere às ações propostas neste documento para a melhoria do PNAE estadu-
al, a Comissão de Representação recomenda que o governo do Estado, por
meio da Secretaria de Educação, garanta o envolvimento e o acompanhamen-
to do CAE sobre os seguintes processos:

• elaboração e acompanhamento de projetos voltados para a aquisição de
alimentos da agricultura familiar, com acesso ao cadastro dos fornecedores e
de seus produtos:

• monitoramento da alimentação fornecida aos escolares, por meio de re-
latórios periódicos elaborados pelas escolas:

• educação alimentar e nutricional, tanto para ter acesso aos objetivos e
impactos dos projetos quanto para sua divulgação;

• execução orçamentária do PNAE, conforme disposto no art. 17 da Reso-
lução n° 32/2006, do FNDE.

Além do controle social pelo Conselho, o Estado deve estimular a participa-
ção social para promover a governança no programa. O envolvimento da soci-
edade com o poder público está previsto na Portaria Interministerial no 1.010,
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de 2006, em seu art. 50, incisos 1 e III, com os objetivos de: "definir estratégi-
as, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer escolhas saudá-
veis" e "desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua co-
responsabilidade e a importância de sua participação nesse processo".

As informações às famílias e comunidades devem objetivar não só a trans-
parência do programa, por meio da fixação do cardápio e da prestação de
contas da alimentação escolar em locais que permitam acesso aos pais e
responsáveis, como também o aprimoramento do processo pedagógico, com
abordagem de temas sobre a importância da alimentação de qualidade e suas
implicações na promoção da saúde.

Para garantir qualidade e preço aos produtos fornecidos para o PNAE, a
Comissão de Representação recomenda ao Estado induzir a participação de
entidades e cooperativas envolvidas na produção e no fornecimento de ali-
mentos às escolas, em eventos sobre o programa.

Ao CAE é recomendada a elaboração, em conjunto com outras entidades,
de uma estratégia que sensibilize os parlamentares no sentido de agilizarem a
tramitação do Projeto de Lei Federal n° 2.877/2008, que dispõe sobre o aten-
dimento da alimentação escolar, e do programa Dinheiro Direto na Escola,
para os alunos da educação básica, que altera a Lei n° 10.880, de 9 de junho
de 2004, e dá outras providências. A Comissão entende esse projeto de lei
como uma atualização do programa, de acordo com a estratégia da Seguran-
ça Alimentar e Nutricional Sustentável.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Conselho Estadual de Alimenta-
ção Escolar.

EIXO III - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1 - Desenvolver práticas de educação alimentar e nutricional no
ambiente escolar.

Considerações e recomendações
Os programas de educação alimentar, segundo a Lei Estadual n° 15.072,

de 2004, têm como diretrizes básicas:

1 integração pedagógica com os temas transversais relacionados à saúde
e à educação ambiental constantes nas propostas curriculares das escolas;



2 - conscientização de crianças e adolescentes, de suas famílias e da co-
munidade dos alunos, em especial sobre: a) a importância de uma alimenta-
ção saudável para a garantia da saúde e a melhoria da qualidade de vida; b) a
relação entre alimentação, atividade física, saúde e higiene: c) a conservação
adequada dos alimentos e o combate ao seu desperdício; d) o aproveitamento
correto dos recursos disponíveis na elaboração de cardápios equilibrados;

3 - desenvolvimento de atividades educativas na escola, como: oficinas de
culinária, cultivo de horta, exibição de vídeo ou programa veiculado pelos ór-
gãos de educação e saúde, pesquisas e palestras.

A diretriz n° 3 da lei estadual foi reafirmada nos artigos 2 0 e 30 da Portaria
Interministerial n° 1.010, de 2006. De acordo com o art. 2°, as práticas ali-
mentares devem assumir os significados socioculturais dos alimentos e estar
de acordo com as fases do curso da vida.

No artigo 3°, são definidos três eixos Prioritários para a promoção da ali-
mentação saudável nas escolas:

- ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos
alimentares como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais;

II - estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades
com os alunos e utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada
na escola:

III - estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos
2 nos locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação no ambien-

te escolar.

Considerando o disposto no inciso II do artigo 3° da referida portaria, a
Comissão de Representação recomenda a criação de hortas nas escolas, como
eixo gerador da prática pedagógica e fonte de alimentos. Essa ação, além de
ser um potencial instrumento de atividades didáticas e de formação da cultura
alimentar e nutricional dos escolares, favorece a disponibilização de produtos
saudáveis e de baixo custo para a alimentação escolar, e ainda a
complernentação da renda da escola com a comercialização dos produtos para
a comunidade. No caso de a escola não possuir espaço para a implantação da
horta, o Estado deve estabelecer parceria com os municípios, com o objetivo
de disponibilizar terrenos para essa atividade.

Orgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Conselho Estadual de Alimenta-
ção Escolar.
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2 - Garantir alimentação adequada na escola para a promoção da
saúde e a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Considerações e recomendações

De acordo com os princípios da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, o Estado deve garantir ao ser humano o direito à alimentação
saudável, sem prejuízo de sua cultura alimentar. Para tanto, a alimentação
deve compor-se de produtos saudáveis e adequados, respeitando-se hábitos
e costumes locais.

O PNAE tem como objetivo, de acordo com o artigo 40 da Resolução FNDE/
CD n° 32, de 10 de maio de 2006, "atender às necessidades nutricionais dos
alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua perma-
nência em sala de aula, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar".

A alimentação escolar, como estratégia da segurança alimentar e nutricional,
é também uma prerrogativa do PNAE, regulamentada pela Portaria
Interministerial n° 1.010/06, dos Ministérios da Saúde e da Educação. Nesse
instrumento legal, estão instituídas as diretrizes para a promoção da alimenta-
ção saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das
redes pública e privada, em âmbito nacional.

Para a promoção e regulamentação da alimentação saudável nas escolas,
em conformidade com os dispositivos legais, a Comissão de Representação
recomenda ao Estado a implementação das ações definidas no art. 5 0 da Por-
taria 1010/06:

- definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favore-
cer escolhas saudáveis;

II - sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na
escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis;

III - desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua co-
responsabilidade e a importância de sua participação nesse processo;

IV - conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de
produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de ali-
mentação, considerando a importância do uso da água potável para consumo;

V - restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura,
gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e desenvolver opções de
alimentos e refeições saudáveis na escola;



VI - aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verdu-
ras;

VII - estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação
de opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem
essas escolhas;

VIII -- divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas,
trocando informações e vivências;

IX - desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimenta-
res saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das crian-
ças, com ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos
distúrbios nutricionais e educação nutricional:

X - incorporar o tema da alimentação saudável no projeto político-pedagó-
gico da escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiên-
cias no cotidiano das atividades escolares.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Conselho Estadual de Alimenta-
ção Escolar

3 - Institucionalizar e estabelecer um percentual mínimo de 30%
para a agricultura familiar na aquisição de gêneros alimentícios

pelas escolas para a alimentação escolar.

Considerações e recomendações

O Programa Nacional de Alimentação Escolar destaca a importância da agri-
cultura familiar no fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação
nas escolas públicas brasileiras. A divulgação do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) entre os promotores da agricultura familiar e da agroecologia
visa difundir estratégias que possam ajudar no desenvolvimento rural local sus-
tentável, ao estabelecer um percentual mínimo para a agricultura familiar na
aquisição de gêneros alimentícios pelas escolas para a alimentação escolar.

Entre os objetivos do PNAE que convergem para a aquisição dos produtos
da agricultura familiar, ressaltam-se: a contribuição para a aprendizagem e a
promoção do rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudá-
veis e a dinamização da economia local, bem como o respeito aos hábitos
regionais e à vocação agrícola da região.



Com a compra de produtos básicos da agricultura familiar para a alimenta-
ção escolar, geram-se incentivos para esse setor e demanda para compra de
alimentos regionais diversificados, em conformidade com a Lei Estadual n°
16.680/07, que dispõe sobre iniciativas de comercialização direta entre agri-
cultores familiares e consumidores.

Órgão ou instituição competente - Governo do Estado de Minas Ge-
rais: 1) Secretaria de Estado de Educação; 2) Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento. Governo federal: 1) Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

4 - Regulamentar a comercialização de alimentos nas escolas.

Considerações e recomendações
A ação do Estado na promoção de práticas alimentares saudáveis no ambi-

ente escolar envolve medidas de proteção, ou seja, ações de caráter regulatório
que impeçam a exposição dos escolares a fatores e situações que estimulam
de práticas não saudáveis. Assim, o fomento a práticas alimentares saudáveis
nas escolas também se apóia na regulamentação da oferta de alimentos.

A Portaria 1.010/06 determina que nas escolas haja "restrição ao comér-
cio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações
com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e incen-
tivo ao consumo de frutas, legumes e verduras" (art. 3, IV), como um dos eixos
prioritários para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar.

A Comissão de Representação recomenda a aprovação e a regulamenta-
ção do Projeto de Lei Estadual n° 898/2007, que tem como objetivo a proibi-
ção da venda, dentro das escolas públicas, de alimentos que possam trazer
prejuízos à saúde, entre eles:

- frituras em geral;
II - pães e salgados com massa folhada;
III - biscoitos recheados;
IV - balas, pirulitos e gomas de mascar;
V - catchup, mostarda e maionese;
VI - bebidas artificiais;
VII - salgadinhos e pipocas industrializados;
VIII - alimentos apresuntados e embutidos;
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IX -- qualquer produto de alto teor calórico ou de poucos nutrientes, assim
declarados mediante decreto.

Parágrafo único - "O estabelecimento deve disponibilizar, no mínimo, dois
tipos de frutas para fins de comercialização" (art. 2°).

Órgão ou instituição competente - Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Governo do Estado de Minas Gerais: 1) Secretaria de Estado
de Educação.

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS
1 Gaklntia, em cada município, do profissional nutricionista na gestão da

alimentação escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, em con-
sonância com a Resolução n° 358/2005, do CFN.

2 - Assistência, por meio dos órgãos competentes, às famílias interessa-
das em desenvolver atividades agrícolas, podendo ser utilizados para essa fi-
nalidade terrenos baldios e chácaras nos arredores das cidades.

3 - Complementação. pelas prefeituras municipais, do valor per capita re-
passado pelo governo federal para alimentação escolar (R$ 0,22).

4 - Inserção de nutricionista na gestão do PNAE municipal.

5 - Aquisição de alimentos da agricultura familiar local.

6 - Estabelecimento de parceria com o PSF local para acompanhamento
nutricional dos alunos da rede municipal.

7 Desenvolvimento de projetos de hortas nas escolas.

8 - Capacitação de merendeiras e diretores para execução do programa de
alimentação escolar.

9 - Inserção do tema da educação alimentar e nutricional nos planos de
aulas.



DIRETRIZES NACIONAIS DO PNAE
RECOMENDAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL

1 - Produção e disponibilização de material pedagógico de orientação aos
sistemas de ensino para a inclusão do tema "Educação alimentar e nutricional"
no projeto pedagógico das escolas.

2 - Aumento do montante dos recursos da União distribuídos aos Estados e
Municípios a serem aplicados na alimentação escolar.

Considerações
Considerando que os repasses financeiros do FNDE aos Estados, Distrito

Federal e Municípios para execução do PNAE são recursos complementares,
pressupõe-se a contrapartida por parte dos entes federados para cumprimen-
to das diretrizes dessa importante política pública brasileira.

Dessa forma, esforços precisam ser envidados para que se possa fazer
uma previsão orçamentária dos recursos do governo federal com vistas à evo-
lução gradativa dos per capita, para se chegar a um patamar que seja suficien-
te para a aquisição de gêneros alimentícios em quantidade e qualidade para
atender à alimentação do escolar e às necessidades nutricionais, conforme
recomendações do FNDE.

Embora o governo federal tenha reajustado os valores que estiveram con-
gelados por vários anos, eles ainda são insuficientes para uma alimentação de
qualidade. Não se pode, contudo, eximir os entes federados de suas respon-
sabilidades compartilhadas de investirem financeiramente na alimentação es-
colar.

Assim, sugerimos que o orçamento federal contemple a majoração dos va-
lores atuais e aguardamos que atitude semelhante seja tomada pelos gover-
nos estaduais e municipais, num entendimento de que a alimentação escolar
é uma importante estratégia para a segurança alimentar e nutricional dessa
população.
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