
Diante da suspensão das aulas presenciais nas

Unidades Escolares da rede pública de ensino

do Distrito Federal, em virtude da pandemia do

novo coronavírus, a Secretaria de Educação

(SEE) vem desenvolvendo estratégias para

proporcionar o acesso à alimentação escolar. 

É importante ressaltar que o Programa

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é

destinado aos alunos matriculados na

educação básica.

 

Até o momento as principais ações foram: 

BOLSA ALIMENTAÇÃO: A primeira ação

emergencial foi o repasse de recursos do

Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do

Cartão Material Escolar (CME), para a compra

de alimentos destinados aos estudantes cujas

famílias são beneficiárias do Programa Bolsa

Família (PBF). O objetivo é garantir a

alimentação escolar a esses alunos em situação

vulnerável durante todo o período de suspensão

das aulas. Foram contemplados 106 mil

estudantes. O valor repassado por aluno é de R$

3,98 por refeição, por dia. Para os que fazem

mais de uma refeição é repassado R$ 7,96 por

dia, conforme cálculos da Subsecretaria de

Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE) - SEE.

 

BOLSA ALIMENTAÇÃO CRECHE: Repasse

financeiro do GDF, por meio do Cartão Bolsa

Alimentação Creche, destinado às 20 mil

crianças de até cinco anos matriculadas nas

creches conveniadas da rede pública de ensino

do DF, sendo R$  125,00 por criança. Esse

benefício é gerido pela Subsecretaria de

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação -

SUPLAV.
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KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Com a

publicação da Lei Federal nº 13.987, de

07/04/2020, ficou autorizada, em caráter

excepcional, a distribuição dos gêneros

alimentícios adquiridos com recursos

financeiros do PNAE aos pais ou responsáveis

dos estudantes das escolas públicas de

educação básica. Isso possibilitou a entrega de

Kits da alimentação escolar para alunos que

não recebem o Bolsa Alimentação. Os kits

começaram a ser entregues em maio de 2020 e

nessa primeira etapa foram distribuídos cerca

de 18 mil kits em 70 Unidades Escolares.  

 

CESTA VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR:

A Chamada Pública de Compras nº01/2020

diretamente da Agricultura Familiar está em

fase de conclusão e em breve a Secretaria de

Educação também promoverá a entrega de

cestas verdes, compostas por gêneros in natura

como frutas e verduras da agricultura familiar.

A cesta verde é uma parceria entre a SEE, a

Emater, a Secretaria de Agricultura e as

Cooperativas e Associações da Agricultura

Familiar. Toda a equipe está ansiosa para a

distribuição também desses alimentos frescos e

saudáveis!  

  

 

 
ESTRATÉGIAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

FRENTE À PANDEMIA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Público-alvo: Estudantes de escolas localizadas

em áreas rurais de vulnerabilidade social,

conforme tabela indicativa da Secretaria de

Desenvolvimento Social (SEDES).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagem dos Kits - Segurança sanitária:  A

fim de promover as boas práticas de

manipulação de alimentos para garantia da

segurança sanitária dos produtos e a saúde dos

manipuladores, a DIAE elaborou e divulgou para

as Unidades Escolares o " Manual de Orientações

para os manipuladores de alimentos na

montagem dos kits de alimentos não perecíveis".
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                 Importância dos kits: 
A Secretaria de Educação se organizou, junto a

outros setores do GDF, para entregar kits de

alimentos para os estudantes nas Unidades

Escolares, uma vez que a alimentação é um

direito humano fundamental, garantido na

constituição e na legislação do Programa

Nacional de Alimentação Escolar. 

É essencial promover a segurança alimentar e

nutricional da população, em especial dos

estudantes por meio do acesso à alimentação

escolar. Sendo assim, mesmo com todos os

desafios para a operacionalização dessa ação, a

SEE iniciou a entrega dos Kits de alimentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Características dos kits 

nessa primeira fase:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição:  Açúcar, arroz, feijão, biscoito

amanteigado, biscoito cream-cracker,

biscoito maisena, leite em pó, sal e macarrão

parafuso, suficientes para o atendimento de 32

dias letivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qual a explicação para a ausência de

carnes nos kits?

Os alimentos que necessitam de

refrigeração ou congelamento 

deverão permanecer nas escolas e 

não poderão compor os kits, tendo 

em vista a impossibilidade de se garantir a

segurança sanitária com temperatura ideal

durante o fracionamento e transporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kits da Alimentação Escolar
 

 

 

 Por que o kit da alimentação escolar tem como

foco apenas os estudante e não toda a

família?

Conforme a legislação, os recursos financeiros do

Programa Nacional de Alimentação Escolar são

restritos aos estudantes. Outros programas do

GDF são direcionados às famílias, como a entrega

de cestas emergenciais de alimentos pela

Secretaria de Desenvolvimento social (SEDES).

 

Como foi definida a quantidade de alimentos

do kit? A quantidade foi estabelecida com base

no per capita do Programa de Alimentação

Escolar para atender 2 refeições no período de

32 dias letivos, ou seja, foi montado conforme a

quantidade de alimentos que o estudante

receberia na escola se as aulas presenciais não

estivessem suspensas. Destaca-se que se a família

tem 2 estudantes matriculados em escolas

prioritárias, recebeu 2 kits e assim

sucessivamente. 

 

Alguns produtos do kit foram fracionados. Por

que eles não foram entregues em suas

embalagens originais?

O Programa de Alimentação Escolar realiza a

compra de alimentos, em sua maioria, em

embalagens institucionais, ou seja, em grandes

pacotes, visando o princípio da ECONOMICIDADE.

Isso dificulta a entrega ao aluno de forma

individual, por isso a necessidade do

fracionamento.  

As equipes das Unidades Escolares, entre eles

gestores, merendeiras, professores e

nutricionistas, estão produzindo rapidamente os

kits de alimentos em um ato  de comprometimento

e responsabilidade com a política pública 

e dedicação à comunidade escolar!
 

 

 

 

 

Por que os estudantes de famílias

beneficiárias do Programa Bolsa Família não

receberão os kit da alimentação escolar?

A fim de se evitar o duplo benefício e poder

atender um maior número de estudantes.

 

Por que ainda não foram atendidas todas as

Unidades Escolares? 

Nesta primeira fase, estão sendo entregues kits

de alimentos às Unidades Escolares localizados

em área de vulnerabilidade social e, ainda, que

estão em áreas rurais do Distrito Federal. Após

avaliação do impacto e da capacidade de

atender as demais Unidades Escolares, a SEEDF

implementará outras estratégias para alcançar

a universalidade na distribuição dos kits.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES:

Esta é uma publicação da Diretoria de Alimentação Escolar DIAE/SIAE/SEEDF - Contato: nean.sedf@gmail.com

 

 

A Diretoria de Alimentação Escolar da SEE
agradece a todos os envolvidos, como: SIAE,
SUAG, SIAS, CREs, UNIAEs, gestores de
Unidades Escolares, nutricionistas,
merendeiros, dentre outros que
proporcionaram a concretização, em curto
espaço de tempo, da montagem e distribuição
dos kits da alimentação escolar!


