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Outra Mudança
Importante na Resolução

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação (MEC),

publicou no Diário Oficial da União (DOU)

do dia 2 de dezembro a Resolução
CD/FNDE nº 20/2020. Esta resolução altera
a Resolução CD/FNDE nº 6 de 8 de maio de
2020 e apresenta mudanças no
atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). 

A nova resolução, que já está em vigor,
estabelece normas para a execução técnica,

administrativa e financeira do PNAE aos
estados, ao Distrito Federal, aos municípios
e às escolas federais.

Entre as principais mudanças está a
alteração da legislação do PNAE no que
tange aos repasses extras a Estados e
Municípios nos anos em que houver decreto
de Situação de Emergência (SE) ou Estado
de Calamidade Pública (ECP) em âmbito
nacional. A novidade é que agora poderão
ser repassadas parcelas extras de recursos
adicionais e financeiros do PNAE,

condicionadas à disponibilidade financeira.

O aporte extra de recursos federais chega
em boa hora, especialmente neste
momento de crise que o país enfrenta por
conta da pandemia da Covid-19, porém é
necessário atenção para as mudanças
estabelecidas na Resolução e que precisam
ser analisadas pelos gestores.

O remanejamento de recursos

financeiros do PNAE entre etapas e/ou

modalidades de ensino será permitido

somente nos casos em que houver

diferença entre o número de

matrículas declaradas no Censo

Escolar e o número de estudantes a

serem efetivamente atendidos no ano

do repasse;

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Tem
Nova Resolução
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"Que as luzes do Natal e do Ano Novo brilhem e tragam
muito amor, esperança e alegria em nossos corações! 

Feliz 2021!

Em novembro, a Diretoria de Alimentação
Escolar - DIAE organizou, juntamente com a
Secretaria de Saúde e demais integrantes do

Fórum de Promoção da Alimentação Adequada
e Saudável nas Escolas o 

"II Seminário Distrital de Promoção da
Alimentação Saudável e Adequada nas Escolas".
Foram dois dias de discussões relevantes com
conceituados especialistas trazendo uma pauta
importante, uma vez que alimentação escolar
transcende a oferta de alimentos por meio do
Programa de Alimentação Escolar. Quando se

fala em alimentação escolar devemos considerar
também a educação alimentar e nutricional e
todos os atores envolvidos na escola, a saber:

estudantes, pais, professores, diretores,
cantineiros e manipuladores de alimentos. Nesse
sentido, o tema abordado deve ser inserido no

conteúdo pedagógico das escolas de uma forma
educativa para que cada vez mais tenhamos um
ambiente escolar adequado e saudável por meio

da implementação da Lei nº 5.146/2013 e do
Decreto nº 36.900/2015.

Agora , como o Natal está pertinho, vamos aproveitar as valiosas

Dicas de Alimentação da Equipe  de Nutrição da Uniae /Guará !
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