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Araguaína, 14 de março de 2022. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Jornada de Educação Alimentar e Nutricional FNDE.  

            

            Senhor (a) Diretor (a),  

 

1.  Informamos a Vossa Senhoria que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições 

abertas para a 4ª edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A 

iniciativa visa incentivar o debate e a prática de ações de EAN no ambiente escolar e dar 

visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil e do 

ensino fundamental, a fim de promover uma alimentação adequada, saudável e de 

prevenir a obesidade.  

2.  A jornada é composta por quatro etapas, com os seguintes temas: 

a) Caminho percorrido pelo alimento: do campo a mesa da escola;  

b) Promoção da alimentação adequada e saudável: professores (as) em ação!;  

c) Escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o PNAE? E 

 d) Resgate de tradições alimentares da família.  

3.  As etapas devem ter uma breve descrição da ação executada, conforme roteiro 

prévio, e a inserção de uma fotografia que comprove a realização da atividade. 

 4.  Podem se inscrever na Jornada de EAN diretores de escolas públicas de 

educação básica e nutricionistas cadastrados no Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle, Módulo Plano de Ações Articuladas (Simec/PAR).  

5.  Os interessados devem formalizar a inscrição até o dia 17 de março de 2022, no 

ambiente virtual de aprendizagem do FNDE, no seguinte site: 

https://www.fnde.gov.br/ava/.  
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6.  As inscrições realizadas no período anterior à pandemia da Covid-19 serão 

mantidas. Os participantes já inscritos receberão um e-mail confirmando a sua inscrição. 

Para saber mais sobre a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, acesse o Edital 

no site: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/programas/pnae/pnaeeducacao-alimentar-nutricional.  

7.  Considerando que as unidades escolares já trabalham ótimas ações com os 

referidos temas, a Seduc/ DREA espera a participação com sucesso nesta Jornada de 

EAN.   

8.  Para informações adicionais contatar a equipe técnica da Alimentação Escolar 

por meio do telefone 3411 – 5015 email: alimentacao-araguaína@seduc.to.gov.br. 

 

                  

                 Atenciosamente, 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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