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RESUMO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) teve sua origem no início da década de 40, com o objetivo proporcionar uma alimentação 
adequada no ambiente escolar.  O PNAE visa a suprir, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais dos escolares durante a permanência na 
escola. Uma boa alimentação é essencial para o crescimento saudável em qualquer fase da vida, principalmente durante a fase de 
desenvolvimento da criança em idade escolar. A alimentação escolar substitui uma refeição e se torna até a principal refeição diária para muitas 
crianças, onde as famílias não possuem poder aquisitivo para ter uma boa alimentação.  O PNAE visa limitar a oferta e o consumo de alimentos 
processados e de baixo valor nutricional, ricos em açúcar, gordura e sal, estabelece um limite para aquisição de alimentos enlatados, embutidos, 
doces, alimentos compostos, preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados e proíbe a aquisição de bebidas 
com baixo valor nutricional promovendo a educação, a saúde e a melhor qualidade de vida dos alunos. A análise da alimentação é um processo 
muito importante no contexto escolar, neste sentido esse estudo poderá contribuir para avaliar o cardápio de forma quantitativa mostrando 
através dos valores de referência onde a alimentação está deficiente ou em excesso de nutrientes.  O presente trabalho foi realizado em uma 
escola do ensino fundamental da rede municipal de Miranda do Norte-MA, onde contém 150 alunos que estudam no turno vespertino de idades 
entre 11 a 14 anos, tratou-se de um estudo transversal e quantitativo sobre a análise da alimentação escolar oferecida aos alunos na unidade 
escolar, durante o período de agosto a novembro de 2014, para avaliar o percentual de atendimento. Utilizou-se o cardápio de uma semana da 
escola onde foram verificadas as preparações que foram separadas por porções individualmente em cada dia da semana, a partir do per capita 
(quantidade em gramas) de cada alimento, o cálculo foi feito considerando os valores de cada alimento indicados na Tabela para Avaliação 
Alimentar em Medidas Caseiras 5º edição, onde os nutrientes são calculados por 100g de cada alimento, foi calculado o teor de energia, 
macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) e dos micronutrientes (cálcio e ferro) nessa alimentação. Após calcular todo o cardápio 
foram somados todos os valores de energia, macronutrientes (carboidrato, proteína, lipídeo) e micronutrientes (ferro e cálcio) de cada semana. 
Logo após, os resultados foram comparados com os parâmetros determinados pelo PNAE segundo a resolução 38, de 16 de julho de 2009 do 
FNDE, os quais são: 435kcal de energia; 70,7g de carboidrato; 13,6g de proteína; 10,9g de lipídeo; 260mg de cálcio e 2,1mg de ferro, na tabela por 
título: manual de alimentação do adolescente, contidos no Manual de Orientação para Alimentação Escolar na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (2012). Foi constatado que o cardápio semanal oferecido pela escola não atingiu 
as metas do PNAE, uma vez que, na segunda-feira os valores de energia, CHO, PTN, LIP e cálcio encontraram-se muito abaixo da meta, já para 
ferro o valor estava acima do recomendado, já na terça-feira todos os valores encontrados estavam abaixo dos valores de referência, na quarta-
feira os valores calculados no cardápio escolar não estavam de acordo com o previsto pelo PNAE estando todos abaixo do valor proposto no 
programa, na quinta-feira os valores de energia, CHO, PTN e Fe encontraram-se acima da meta do PNAE, já os valores de LIP e Ca encontraram-se 
abaixo do recomendado e por ultimo na sexta-feira energia, CHO, PTN, LIP e Ca estavam abaixo do valor de referência, Na idade escolar é 
importante dar atenção às deficiências, dentre elas está a deficiência de ferro conhecida como anemia ferropriva que compromete o aprendizado 
do escolar e prejudica a resposta imunológica, e a deficiência do cálcio que pode leva-los a prejuízos futuros.
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