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Nº 
 

PROGRAMA/PROJETO 
INICIATIVA 

(Federal ou Distrital ou 
Distrital/ Intersetorial) 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA/PROJETO 
PÚBLICO-ALVO 

(a quem se destina) 

 

01 
 

Programa Alimentação 
Escolar do Distrito 
Federal - PAE- DF 

 
Federal e Distrital 

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 

alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo. 

Alunos matriculados na rede 
pública de ensino do Distrito 

Federal – todas as 
modalidades 

 

 
02 

 
 
 

Projeto Chef e Nutri na 
Escola 

 
 
 

Distrital 

Estimular o consumo de uma alimentação saudável pelos estudantes do Distrito Federal por meio 
da gastronomia, utilizando os gêneros fornecidos para a execução do PAE-DF. Conta com equipe 

transdisciplinar, composta por gestores da Unidade Escolar (UE), nutricionista da respectiva 
Coordenação Regional de Ensino, Chef de Cozinha ou gastrônomo convidado e cozinheiros da 

Unidade Escolar, valorizando os diversos saberes relacionados à Educação 
Alimentar e Nutricional - EAN. 

 
Alunos matriculados na rede 
pública de ensino do Distrito 

Federal – todas as 
modalidades 

 
 

03 

 

Projeto “Alimentação na 
Educação Infantil - mais do 
que cuidar: educar, brincar 

e interagir” 

 

 
Distrital 

Implementar conjunto de atividades intersetoriais e transdisciplinares, integradas ao Currículo e ao 
Plano Político-Pedagógico das escolas, que promovam a prática de hábitos alimentares saudáveis e 

ambientalmente sustentáveis. Potencial para estimular a autonomia alimentar de estudantes e 
promover na equipe escolar maior conscientização sobre aspectos 

sociais e nutricionais que envolvem o momento da refeição, contribuindo para isso a troca de 
utensílios e o autosservimento da alimentação escolar. 

 

Alunos matriculados na 
rede pública de ensino do 

Distrito Federal – educação 
infantil 

 
04 

 
Programa NutriSUS 

 
Federal e Distrital 

Fortificar a alimentação infantil, a partir da introdução da alimentação complementar. A operação 
consiste na adição direta de micronutrientes em pó, em sachê, nas refeições salgadas ofertadas 

para as crianças de 6 meses a 4 anos completos nos Centros de Educação 
Infantil (CEI). Parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

Alunos matriculados na 
rede pública de ensino do 

Distrito Federal – educação 
infantil 

 
 

 
05 

 
 
 

Programa Crescer Saudável 
(Projeto “Alimenta aí, 

galerinha” 

 

 
Federal e Distrital 

Implementar ações para garantir o adequado acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento na infância, com vistas a prevenir, controlar e tratar a obesidade infantil. Estas 

ações abrangem os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da 
saúde, diagnóstico e tratamento da obesidade, incentivo à prática corporal e de atividade física e 
por ações voltadas à mudança de comportamento. Todas estas ações são previstas e executadas 

por meio do Projeto “Alimenta aí, galerinha”, parceria entre esta SEEDF e a Secretaria de Saúde do 
DF.  Público alvo: Crianças 

menores de 10 anos. 

 

 
Alunos matriculados na 

rede pública de ensino do 
DF com menos de 10 (dez) 

anos de idade 

 
06 

Projeto “Semanas Temáticas 
de Educação Alimentar e 

Nutricional – EAN” 

 
Distrital 

Realizar ações que estão vinculadas ao Calendário Escolar Anual da Secretaria de Educação do DF. 
A equipe de EAN planeja ações com a construção de material de apoio educativo, executado pelos 

nutricionistas, nas Unidades Escolares de cada Regional de Ensino. Público 
alvo: comunidade escolar. 

Comunidade escolar: 
alunos, educadores e pais e 

responsáveis 

 


