
"A CADA 1 REAL GASTO COM A
AGRICULTURA FAMILIAR, 

RETORNAM 3 REAIS PARA A
ECONOMIA LOCAL" 

                                       

 EMATER/DF

Por meio de uma articulação da Diretoria de
Alimentação Escolar (DIAE/SEEDF) com a
Secretaria de Estado de Agricultura,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(SEAGRI/DF), a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater/DF) e as cooperativas e
associações do DF e entorno, realizou-se a 1ª
Chamada Pública on-line 2020 de compra
institucional da agricultura familiar,  

Houve a formalização de 17 (dezessete) contratos
para fornecimento de frutas e hortaliças variadas
para as 14 (quatorze) Regionais de Ensino do DF. 

O Programa de Alimentação Escolar do DF assume
características de política pública estruturante
com a aquisição de alimentos oriundos da
agricultura familiar. Promove uma repercussão
importante para o desenvolvimento local, assim
como a reconfiguração do sistema alimentar com
potencial para impactar favoravelmente na saúde
dos estudantes.

Durante a pandemia de COVID-19, a Secretaria de
Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem realizado a
entrega da alimentação escolar para os estudantes
por meio de cestas de alimentos da agricultura
familiar, denominadas de cestas verdes, além de
outros gêneros, como por exemplo arroz, feijão,

macarrão, biscoitos, leite e carne.

A Diretoria de Alimentação Escolar entende que a
entrega da alimentação escolar durante a pandemia
é de extrema relevância para a segurança alimentar e
nutricional dos estudantes e de suas famílias, bem
como para o estímulo à produção e comercialização
da agricultura familiar, consistindo em uma valiosa
estratégia para promover a garantia do Direito
Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas.

Foram realizadas, até o momento, duas entregas de
cestas verdes da agricultura familiar aos estudantes,

sendo a primeira nos meses de junho e julho de 2020
e a segunda em setembro e outubro de 2020,  

Na segunda entrega das cestas verdes serão
contemplados aproximadamente 198.000 (cento e
noventa e oito mil) estudantes das escolas da rede
pública de ensino do Distrito Federal.

Alimentação Escolar Entrega Cestas 
de Alimentos da Agricultura Familiar 
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1ª Chamada Pública ON-LINE
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Em decorrência da pandemia de COVID-19, a legislação
do PNAE foi alterada, de forma emergencial, para
garantir a entrega dos alimentos às famílias dos
estudantes enquanto as escolas permanecem fechadas
(Lei nº 13.987 de 07/04/2020; Resolução nº 02 FNDE de
09/04/2020).

A Lei nº 11.947, que dispõe sobre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), define que dos
recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) para os
estados e municípios, destinados à compra da
alimentação escolar, pelo menos 30% devem ser
adquiridos da agricultura familiar, de preferência local. 
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A equipe da alimentação escolar

do DF registra que é bastante

gratificante   contribuir para a

alimentação dos nossos

estudantes! Apesar dos desafios,

os resultados são maravilhosos.  

"Bom dia , diretor . 

Obrigado pelas verduras e

pelo morango , eu amo

morango , tá? Deus te

abençoe!" - Estudante da EC

61 de Ceilândia .

"As famílias ficaram felizes e

gratas!" - EC 05 do Cruzeiro .

Tanto o ato de se
alimentar como o de ler
representam uma
apropriação do mundo
em direção à construção
e reconstrução de nossa
humanidade. 

             Flávio Valente

O Conselho de Alimentação Escolar - CAE/DF, a Diretora da

Alimentação Escolar, Fernanda Mateus, e a Responsável Técnica

pelo PAE/DF, Elizabeth Benedik, realizaram o acompanhamento

da entregas de cestas verdes e kits de alimentos não perecíveis

em escolas em diversas Regionais de Ensino, como Ceilândia,

Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Taguatinga e Guará. 
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"Nas escolas visitadas constatamos a qualidade das frutas
e hortaliças da agricultura familiar e a entrega de outros

gêneros como arroz, macarrão, carnes, biscoitos, sal,
açúcar, dentre outros." Lucelita Santos CAE/DF

Acompanhamento da Distribuição
das Cestas Verdes e demais Alimentos nas Escolas

Alguns Agradecimentos 
da Comunidade Escolar



A Cesta Verde contribui para:

agradecemos a todos os envolvidos nessa importante missão
da entrega da alimentação escolar!!!
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Valorizar hábitos alimentares
regionais e promover uma
alimentação saudável;

Dinamizar a teia de relações
sociais entre a comunidade
escolar e a sociedade;

Incluir a possibilidade da
compra  institucional das
organizações rurais locais,
dialogando com a valorização da
agricultura familiar;

Assegurar o Direito Humano à
Alimentação Adequada.


