
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

OBJETIVO: Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a

aprendizagem,  o  rendimento  escolar  e  a  formação  de  hábitos  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 (art. 4º Lei 11.947/09). Além disso, o programa fomenta a economia

local e a agricultura familiar.  São atendidos pelo Programa os alunos de toda a

educação  básica  (educação  infantil,  ensino  fundamental,  ensino  médio  e

educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e

em  entidades  comunitárias  (conveniadas  com  o  poder  público),  por  meio  da

transferência  de  recursos  financeiros.  O  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento

Escolar - FNDE realiza transferência financeira às Entidades Executoras (EEx1)

em contas correntes específicas abertas pelo próprio FNDE, sem necessidade de

celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou qualquer outro instrumento.

CONDIÇÕES PARA ADESÃO:  A EEx deve enviar ao FNDE declaração com o

número de alunos da rede pública2, conforme Censo Escolar (INEP) – ao qual a

escola  precisa  estar  cadastrada,  ter  constituído  o  Conselho  de  Alimentação

Escolar - CAE3 (instância de controle social para a fiscalização dos recursos e da

qualidade da alimentação),  bem como a indicação do nutricionista responsável

tecnicamente  pela  alimentação  escolar  na  referida  EEx,  Além  disso,  após  a

1 Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal, prefeituras municipais e 
escolas federais, que são responsáveis pelo recebimento, pela execução e pela prestação
de contas dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE.

2 “A transferência é feita em dez parcelas mensais, a partir do mês de fevereiro, para a 
cobertura de 200 dias letivos. Cada parcela corresponde a vinte dias de aula. O valor a 
ser repassado para a EEx é calculado da seguinte forma: TR = Número de alunos x 
Número de dias x Valor per capita, onde TR é o total de recursos a serem recebidos.” 
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-
escolar-funcionamento/execu%C3%A7%C3%A3o-alimentacao

3 As atribuições do CAE estão descritas no art. 27, da Resolução 038/2009.



adesão, para que ocorra a manutenção do recebimento dos recursos do PNAE,

deve  também  o  município  estar  adimplente  com  a  prestação  de  contas..  A

utilização do recurso deve obedecer as normas estabelecidas para a execução do

Programa.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes matriculadas na rede de ensino. 

BASE LEGAL: Lei nº 11.947/09

COORDENAÇÃO: Ministério da Educação

EXECUÇÃO: Municípios, Estados, Distrito Federal e escolas federais.

CONTATOS/MAIS  INFORMAÇÕES:  Setor  Bancário  Sul,  Quadra  2,  Bloco  F,

Edifício  FNDE  –  Térreo,  Sala  1,  Brasília/DF  0800-616161  Site:

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-

apresentacao

OBSERVAÇÕES:  Do total  dos recursos financeiros repassados pelo FNDE ao

município,  30% devem ser  destinados à aquisição de alimentos da agricultura

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se

os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e

comunidades quilombolas, conforme determina o artigo 14 da Lei n° 11.497/2009.

A aquisição de que trata o artigo citado poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes

no  mercado  local,  observando-  se  os  princípios  inscritos  no  art.  37  da

Constituição. Dessa forma, o programa proporciona o fortalecimento da agricultura

familiar.
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