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O que é um 
cardápio?



• É a relação das preparações de alimentos
a serem oferecidas em uma refeição.

• Informações presentes no cardápio:
– Nome das preparações;
– Lista com alimentos de cada preparação;
– Quantidade per capita de cada alimentos;
– Faixa etária a qual se destina;
– Medida caseira.

CARDÁPIO DO PNAE



☺A alimentação deverá ser um evento agradável e de 
socialização entre as pessoas;

☺Deverá suprir as necessidades do organismo;

☺Sem causar danos (carências ou excessos);

☺Respeitar hábitos alimentares regionais (significado 
cultural e social);

☺Ser composta por alimentos seguros, sem 
contaminação.

O QUE É UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?





• Alimentação saudável não é
cara;

• Se baseia em alimentos in
natura e regionais;

• Apoio e fomento aos
agricultores familiares.

• Alimentação saudável precisa
ser saborosa;

ACESSIBILIDADE FÍSICA E 
FINANCEIRA e SABOR



Vários tipos de alimentos, fornecem diferentes nutrientes;

Evita a monotonia alimentar;

Quanto mais colorida a alimentação → mais rica em 
vitaminas minerais;

A cor torna a refeição atrativa;

Agrada os sentidos e estimula o consumo de alimentos 
saudáveis.

VARIEDADE e  COR



• Equilíbrio e harmonia entre 
alimentos;

• Quantidade e qualidade dos 
alimentos consumidos deve ser 
adequada;

• Considera fatores como:

– Estado nutricional (obesidade x 
desnutrição);

– Estado de saúde (presença de 
doenças);

– Idade, sexo;

– Prática de atividade física.

HARMONIA



• Alimentos sem contaminação;

• Redução de riscos à saúde;

• Boas práticas de higiene desde a 
aquisição até o consumo;

• Práticas adequadas de 
manipulação de alimentos;

• Manipulação de controle pela 
vigilância sanitária.

SEGURANÇA SANITÁRIA



Valorizar a cultura e os 
hábitos alimentares 
regionais;

Saborear refeições variadas, 
ricas em alimentos regionais 
disponíveis na comunidade;

Ler as informações 
nutricionais dos rótulos dos 
alimentos.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



Atender às necessidades
nutricionais dos alunos;

Formação de hábitos
alimentares saudáveis;

Ações de educação nutricional

Oferta de refeições saudáveis

Contribuir para o crescimento, 
desenvolvimento, aprendizagem e 
rendimento escolar.

OBJETIVOS DO PNAE



Atender às necessidades 
nutricionais dos alunos;

Promover hábitos 
alimentares saudáveis;

OBJETIVOS DO CARDÁPIO DO PNAE



• Sob responsabilidade dos Estados, DF e 
municípios;

• Deve ser elaborado por nutricionista 
habilitado, respeitando:

– Referências nutricionais (Anexo III da 
Resolução)

– Hábitos alimentares

– Cultura alimentar do local

– Vocação agrícola

• O nutricionista deverá assumir a 
responsabilidade técnica do Programa.

ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DO PNAE



PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS
Conhecer as características 

das crianças

Escolha das preparações

Elaboração das fichas 
de preparações

Elaboração do cardápio

Aplicação do teste de 
aceitabilidade

Cálculo das necessidades 
nutricionais



• Suprir, no mínimo, 20% das 
necessidades diárias dos 
alunos da educação básica 
(creche, educação infantil, 
ensino fundamental, ensino 
médio e educação de jovens e 
adultos)

• Suprir, no mínimo, 30% das 
necessidades diárias dos alunos 
de escolas indígenas e 
quilombolas.

REQUISITOS DO CARDÁPIO DO PNAE



• Suprir, no mínimo, 30% das 
necessidades nutricionais 
diárias, quando ofertadas 
duas ou mais refeições

• Suprir, no mínimo, 70% das 
necessidades diárias, quando 
forem escolas de período 
integral.

CARDÁPIO DO PNAE



• Escolas com alunos com 
patologias associadas a 
alimentação e nutrição 
devem ter cardápios 
diferenciados

CUIDADO PARA NÃO 
DISCRIMINAR!!!!

CARDÁPIO DO PNAE



• Oferecer, no mínimo, 3 
porções de frutas e 
hortaliças por semana 
(pelo menos 
200g/aluno/semana)

CARDÁPIO DO PNAE



• Parâmetros a serem levados em consideração:

• Em média, máximo de :

• 10% de açúcar simples adicionado;

• 15 a 30% da energia total proveniente de gorduras;

• 10% da energia total proveniente de gordura saturada;

• 1% da energia total proveniente de gordura trans;

• 1 grama de sal.

CARDÁPIO DO PNAE

FUNDAMENTAL A ELABORAÇÃO DE FICHA 
TÉCNICA DE PREPARAÇÃO!!!!!!



CARDÁPIO DO PNAE

• Os cardápios devem ser planejados antes 
do início do exercício financeiro e 
apresentados ao CAE para sugestões.

Planejamento do 
cardápio

Descrição dos 
gêneros 

alimentícios

Apoio à elaboração 
do edital de 

licitação

Acompanhamento 
da licitação (teste 

da amostra)
Acompanhamento da entrega, 

produção e distribuição dos gêneros



• É restrita (máximo de 30% do recurso) para os
alimentos – enlatados, embutidos, doces, alimentos
compostos, preparações semiprontas (ou prontas)
para o consumo, ou alimentos concentrados.

• Que tenham quantidade elevada de:
– sódio, (igual ou superior a 500mg por 100 g ou ml);
– Gordura saturada (igual ou superior a 5,5g por 100g, ou

2,75 por 100ml).

CARDÁPIO DO PNAE



OBRIGADA!!!!
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