INFORME SOBRE DIVULGAÇÃO DE CARDÁPIOS NO AMBIENTE
ESCOLAR

De acordo com o Art. 14 da Resolução n° 26, de 17 de junho de
2013, os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo
Responsável Técnico do Programa - RT, com utilização de gêneros
alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, os
hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na
sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na
alimentação saudável e adequada.
Segundo o §8º, os cardápios com as devidas informações
nutricionais de que trata o parágrafo anterior deverão estar disponíveis em
locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas.
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ATENÇÃO!
É necessário que as escolas providenciem locais específicos e de fácil visualização
para a divulgação dos cardápios, para isso cada unidade escolar poderá usar a
criatividade, desde que tenha as informações descritas no quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR:
REGIONAL:
NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL:
Nº CRN1:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - TO
MODALIDADE DE ENSINO:
MÊS DA DIVULGAÇÃO:
CARDÁPIOS DA SEMANA
2ª FEIRA
3ª FEIRA
4ª FEIRA
REFEIÇÃO
DATA
DATA
DATA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

DATA

DATA

CAFÉ DA MANHÃ
ALMOÇO
LANCHE
JANTAR
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1. Preencher o nome da Unidade Escolar e Regional;
2. Preencher com o Nº do CRN 1 e nome completo do nutricionista responsável pela Unidade
Escolar;
3. Preencher a(s) modalidade(s) de ensino existente na unidade escolar;
4. Preencher o referido mês da divulgação;
5. Preencher a data de cada dia da semana;
6. Discriminar o cardápio da semana conforme a modalidade de atendimento da unidade escolar.

Incluir abaixo a MÉDIA DAS RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS (Formulário II) do
Planejamento em execução, aprovado e assinado pelo nutricionista responsável pela
Unidade Escolar.

LEMBRAMOS!

A periodicidade da divulgação será semanal, tendo como
objetivo o conhecimento prévio do alunado dos cardápios
que será servido na semana, com suas recomendações
nutricionais diárias, bem como, dar transparência aos
órgãos fiscalizadores do Programa.

FIQUE ATENTO!

A divulgação deverá ser feita próximo ao local de distribuição
das refeições, devendo ser apresentado de forma atrativa, tendo
como público alvo os alunos e comunidade escolar.

