
Anelise Regina Royer Pinto 

Manuella de Souza Machado 

Roda de Conversa sobre o  
PNAE no retorno às aulas 



Objetivos da Roda de Conversa 

Promover debate sobre as possibilidades de 
oferta de alimentação escolar em 2021 

considerando o cenário de pandemia por 
COVID-19. 



Metodologia da Roda de Conversa 

•Apresentação inicial 10 min 

•Bloco 1: Dúvidas sobre a oferta de alimentação escolar 
na modalidade PRESENCIAL (perguntas no chat) 35 min 

•Bloco 2: Dúvidas sobre a oferta de alimentação escolar 
na modalidade NÃO PRESENCIAL (perguntas no chat) 35 min 

•Debate aberto: participação oral de todos com 
inscrições para fala no chat (a cada 3 inscrições) 30 min 

•Encerramento 10 min 

OBS: Não será possível debater sobre elaboração de 

cardápios e nova resolução (próximo evento) 



Recados iniciais 

• Solicitamos que todos deixem os microfones desligados para 
evitar interferências e sempre que possível a câmera aberta 
para que possamos ver essa roda de conversa. 

• Certificados (link da ficha de presença no chat) 

• Estamos organizando encontros sobre outros temas, 
divulgaremos por e-mail, no nosso site e página do Instagram. 

 

www.cecanesc.paginas.ufsc.br 

cecanesc 



Normativas vigentes e materiais de apoio 

Lei 11.947/2009 

Resolução CD/FNDE 06/2020 

Resolução CD/FNDE 20/2020 

Notas técnicas PNAE/FNDE  

Normativas gerais do PNAE 

Lei 13.987/2020 

Resolução CD/FNDE 02/2020 

Documentos e materiais de apoio 

Documentos PNAE na pandemia 

(Link no chat) 





Perguntas para Reflexão 

• Como você se sente com relação ao retorno das aulas? 
• Como o município de vocês vai retornar as aulas? Totalmente 

presencial? Híbrido? Vai manter Remoto! 
• No caso de ensino híbrido, vão manter o atendimento aos escolares 

que permanecerão em EaD? 
• As escolas do seu município já possuem planos de contingência 

aprovados? 
• Quais os principais cuidados a respeito da alimentação escolar 

foram pensados/ organizados? 
• Como está o envolvimento do atores envolvidos com o PNAE neste 

processo? (Gestor, CAE, merendeiras, professores, fornecedores) 
• Quais os principais pontos críticos para transmissão do COVID na 

execução do PNAE? 
• Quais estratégias poderia complementar os cuidados no retorno às 

aulas? 
• Foram pensadas ações de EAN durante a pandemia? 


