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INFORMAÇÃO Nº 521/2016 – SUDE/DILOG/CANE 

 
Dispõe sobre o Dia Mundial da Alimentação, 
propondo ações de educação alimentar e 
nutricional para a rede estadual de ensino. 
 

A Secretaria Estadual de Educação e o Dia Mundial da Alimentação 

 

A Secretaria de Estado da Educação considera de grande importância 

desenvolver ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) em todo o período de 

formação de nosso educando. 

No mês em que é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, será lançado o 

Monitoramento Nutricional, para que os dados da Avaliação Nutricional de todos os 

estudantes da rede sejam aferidos e inseridos no sistema SERE, os quais poderão 

ser lançados no período de 03 de outubro a 04 de novembro de 2016. Lembramos 

que os dados não são apenas os antropométricos, sendo necessária a indicação de 

necessidade alimentar especial mediante a comprovação médica (diabetes mellitus, 

doença celíaca, intolerância à lactose). Os dados obtidos no monitoramento anual 

auxiliam no planejamento das ações da Coordenação de Alimentação e Nutrição 

Escolar, bem como, o Ministério da Saúde e Educação, no monitoramento do 

Programa Saúde na Escola. 

Sendo o Dia Mundial da Alimentação comemorado em 16 de outubro 

(domingo), sugerimos aos estabelecimentos de ensino que realizem ações de EAN 

durante a semana de 17 a 21 de outubro, objetivando a promoção à saúde, 

segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade ambiental, oportunizando aos 

estudantes a compreensão acerca das causas para os problemas relacionados à 

alimentação. Sabemos que são temas complexos, no entanto, os sistemas de ensino 

podem orientar e auxiliar no debate para que os estudantes se apropriem do 

conhecimento sobre o tema de EAN, podendo interferir criticamente nas diferentes 

realidades sociais que envolvem esta temática. 
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           Todas as disciplinas do currículo podem realizar atividades referentes ao 

tema proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura - FAO – “O CLIMA ESTÁ MUDANDO. A ALIMENTAÇÃO E A 

AGRICULTURA TAMBÉM”, apresentando as relações do homem com a natureza, 

oportunizando a educação para o pensar nas relações que existem entre os seres 

humanos e os recursos naturais, e (re)pensando a importância que os alimentos têm 

na vida dos seres vivos e suas relações com fatores climáticos. 

    Sugerimos como leitura para os professores a publicação: “Alimentação Saudável 

e Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do Paraná” (Hamerschimidt & Oliveira, 

2014), disponível em todos os estabelecimentos de ensino ou no portal dia-a-dia 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte

udo=1627> que poderá orientar sobre técnicas agrícolas sustentáveis, contribuindo 

com as reflexões do papel da agroecologia em relação à educação ambiental.  

      Constantemente tem sido realizado pela SEED a Formação Continuada, por 

meio de capacitações e atualizações para os manipuladores de alimentos. Nesta 

semana serão lançados os vídeos sobre Procedimentos Operacionais Padronizados 

- POPs, produzidos pela Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar em 

parceria com a TV Paulo Freire, que deverão ser apresentados pelo gestor aos 

manipuladores de alimentos, abrindo-se para a perspectiva de reflexão e construção 

sobre a intervenção/ações que os estabelecimentos de ensino devem adotar para o 

controle e garantia de uma alimentação segura e saudável e que supra as 

necessidades nutricionais dos escolares. Os vídeos produzidos pela TV Paulo Freire 

referentes aos POPs objetivam promover o conhecimento para a adoção de normas-

padrão estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para evitar riscos de contaminação 

das refeições servidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

O ambiente escolar é um espaço adequado à formação de hábitos saudáveis 

e de promoção à saúde. Toda a escola deve estar sintonizada neste objetivo, 

inserindo ações que reflitam sobre a Educação Alimentar e Nutricional difundindo 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1627
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1627
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conhecimentos relacionados ao consumo consciente e incentivando a multiplicação 

de ações promotoras de saúde e de qualidade de vida.   

 
Curitiba, 05 de outubro de 2016. 

 
 
 

         Andréa Bruginski  
Coordenadora de Alimentação e Nutrição Escolar 

Decreto nº 252/15  
 
De acordo, 

 
 

Celso Bernardo  
Chefe do Departamento de Infraestrutura e Logística 

Decreto nº 3504/16 
 

 


