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COVID-19

22/04/20

Alimentação escolar diante da COVID-19
Como os governos podem reagir?
Com o avanço da COVID-19 em todo o mundo, milhares de escolas suspenderam 
suas atividades e cerca de 368 milhões de crianças perderam o acesso à alimen-
tação escolar. O fornecimento de refeições nas escolas representa um suprimen-
to estável e previsível de alimentos para as crianças, contribuindo para melhorar 
a sua nutrição, a saúde e o desempenho acadêmico. A fim de garantir a continui-
dade das iniciativas de alimentação escolar, muitos governos estão reestruturan-
do seus programas. Essa publicação apresenta algumas dessas experiências para 
informar os decisores sobre diferentes modelos que podem ser considerados 
pelos países para satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais da sua 
população, que estão exacerbadas no atual contexto de pandemia.

Ler publicação >>

09/04/20

Alimentação escolar e Proteção Social
no Brasil diante da pandemia COVID-19
Escolas públicas e privadas suspenderam as aulas em todo o Brasil como parte 
das ações de prevenção da Covid-19. Isso significa que os cerca de 40 milhões 
de crianças e adolescentes matriculados no ensino básico – beneficiados
com refeições escolares diárias – não estão recebendo esse serviço.
Essa publicação apresenta as ações que estão sendo tomadas nos estados
e municípios brasileiros para manter a distribuição da alimentação escolar 
durante a crise.

Ler publicação >>

28/04/20

Implementando o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar no Brasil Durante a Pandemia da Covid-19
A partir das Orientações para a Execução do PNAE durante a Situação de 
Emergência decorrente da Pandemia do Coronavírus do FNDE, o WFP CoE 
Brasil criou um documento que resume as principais recomendações para 
nutricionistas e gestores de alimentação escolar na montagem e distribuição
de kits de alimentos.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

24/04/20

Orientações para a Execução do PNAE durante a Situação 
de Emergência decorrente da Pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) 
Com a suspensão do calendário escolar devido à pandemia da COVID-19,
o governo nacional brasileiro decidiu distribuir os alimentos comprados para
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais e responsáveis 
das crianças beneficiárias do programa na forma de cestas de alimentos.
Este documento explica o processo e recomendações aos profissionais de 
alimentação escolar para planejar a montagem e distribuição desses kits.

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/SchoolFeedingBrazilCOVIDPT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/SchoolFeedingCOVID_PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ImplementingSFCovid19.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/GUIDELINES-FOR-THE-EXECUTION-OF-THE-NATIONAL-SCHOOL-FEEDING-PROGRAMME-PNAE.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/SchoolFeedingBrazilCOVIDPT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/SchoolFeedingCOVID_PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ImplementingSFCovid19.pdf


POLICY BRIEFS

11/07/19

Policy Brief #1
Financiamento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE)
Revisitando os principais marcos e evoluções do PNAE ao longo de seis décadas, 
essa publicação detalha os vários instrumentos de cobrança de impostos e criação 
de fundos que permitiram o financiamento estável do programa. A experiência 
brasileira no financiamento da alimentação escolar ressalta a importância de uma 
disposição legal para alocação de orçamento para alimentação escolar, de modo a 
garantir a expansão progressiva da cobertura e qualidade das refeições oferecidas 
pelo PNAE nos 27 estados e mais de 5.000 municípios do país.

Ler publicação >>

09/08/19

Policy Brief #2
Educação Alimentar e Nutricional em Escolas Brasileiras
Esse policy brief explora como o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) integrou a educação alimentar e nutricional no ambiente escolar 
através de uma estratégia em duas vertentes: inclusão da temática no currícu-
lo escolar oficial, e através do Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático (PNLD).

Ler publicação >>

15/08/19

Policy Brief #3
A Base Legal e Política do PNAE: Construindo
um Caminho para a Alimentação Escolar Sustentável
A publicação apresenta um cronograma do percurso brasileiro até a implementação de 
um programa de alimentação escolar vinculado à agricultura familiar, destacando as 
principais bases legais e institucionais para a segurança alimentar e nutricional desenvolvi-
das entre 1955 e 2010. Os desenvolvimentos históricos detalhados neste documento não 
deixam dúvidas de que o processo de transformar o PNAE em um programa de alimenta-
ção escolar vinculado à agricultura familiar foi progressivo, e que fala de um contexto mais 
amplo de desenvolvimentos da segurança alimentar e nutricional no Brasil. A história do 
PNAE mostra a importância de ter garantias institucionais e jurídicas, bem como mecanis-
mos multi-setoriais e coordenados que possam servir de base para um programa evoluir.

Ler publicação >>

21/10/21

Policy Brief #4
Alimentação Escolar de Comunidades Tradicionais: O PNAE 
indígena no Amazonas
O Brasil possui um dos maiores e mais estabelecidos programas de alimentação 
escolar do mundo, servindo diariamente a mais de 40 milhões de alunos em todas as 
regiões do país. Implementar esse programa em um país de dimensões continentais e 
com rica variedade étnica requer constante inovação, além de atenção contínua às 
necessidades próprias de cada comunidade. Este novo Policy Brief apresenta os 
desafios e soluções na oferta de alimentação escolar a populações indígenas, por meio 
da experiência bem-sucedida de adequação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) às necessidades e contexto de comunidades tradicionais no Amazonas.  

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PolicyBrief1PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/08/PolicyBrief2PT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/08/PolicyBrief3PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-12/
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PolicyBrief1PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/08/PolicyBrief2PT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/08/PolicyBrief3PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/10/PolicyBrief4-Indigena-PT.pdf


SÉRIE BOAS PRÁTICAS

06/09/19

Boas Práticas #1
Alimentação Escolar nos Países de Língua Portuguesa
A série de Boas Práticas é uma coleção de publicações temáticas do WFP 
Centro de Excelência contra a Fome com o objetivo de fornecer bons 
exemplos de políticas, ações e experiências relacionadas à alimentação 
escolar de vários países. A primeira publicação da série fornece exemplos 
de boas práticas em programas de alimentação escolar de países de Língua 
Portuguesa. O documento compila processos, leis e estratégias implemen-
tadas em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Moçambique.

Ler publicação >>

31/10/19

Boas Práticas #2 
Financiando a Alimentação Escolar:
Ferramentas para Reforçar Programas Nacionais
A segunda publicação da série Boas Práticas mostra exemplos de instrumen-
tos de financiamento de programas de alimentação escolar em diferentes 
países com contextos distintos. O documento apresenta boas práticas do 
Camboja, Nigéria, Guatemala, Jordânia, Moçambique, Sri Lanka e Tunísia.

Ler publicação >>

13/12/21

Policy Brief #5
Alimentação Escolar de Comunidades Tradicionais: O 
PNAE quilombola
O Brasil possui um dos maiores e mais estabelecidos programas de alimenta-
ção escolar do mundo, servindo diariamente a mais de 40 milhões de alunos 
em todas as regiões do país. Implementar esse programa em um país de 
dimensões continentais e com rica variedade étnica e cultural requer constan-
te inovação e atenção às necessidades próprias de cada comunidade. O 
presente policy brief apresenta os desafios e soluções encontrados pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender às necessi-
dades e contexto de comunidades tradicionais quilombolas.

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/10/BoasPraticas1PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/10/BoasPraticas2PT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/policy-brief-5/
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/10/BoasPraticas1PT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/10/BoasPraticas2PT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/12/PolicyBrief5PT.pdf


07/05/20

Apoio ao Desenvolvimento e Implementação
de Iniciativas de Mobilização de Recursos - Gâmbia
O documento mostra o caminho que levou a um caso bem sucedido de prepa-
ração da proposta de projeto, desde o convite inicial até a aprovação final de 
um financiamento de US$ 16 milhões. O processo foi iniciado pelo escritório de 
país do WFP no Gâmbia em março de 2019, quando o Programa Global de 
Agricultura e Segurança Alimentar (GAFSP) foi lançado. O GAFSP é um fundo 
global financiado pelo G20 e gerido pelo Banco Mundial. Esse fundo visa 
fornecer recursos para aumentar a assistência à agricultura e segurança alimen-
tar e nutricional de países frágeis e assolados por conflitos.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

16/07/20

Experiências de Países – Togo
A colaboração do Togo com o WFP CoE começou em 2014, quando uma 
delegação do país veio ao Brasil em uma Visita de Estudos, para aprender sobre 
a experiência brasileira em alimentação escolar com compras locais. Desde então, 
o WFP CoE tem se engajado continuamente com o WFP Togo e o governo do 
país, dedicado a estabelecer as bases legais e normativas que podem garantir a 
existência e orientar a implementação da alimentação escolar no Togo. Ao longo 
dos anos, o WFP CoE apoiou o desenvolvimento da Política Nacional de Alimen-
tação Escolar e da Lei de Alimentação Escolar, mantendo um envolvimento e 
apoio consistentes ao governo do Togo e ao escritório do WFP no país.

Ler publicação >>

SÉRIE EXPERIÊNCIAS DE PAÍSES

02/06/21

Experiências de Países – Quênia
O documento, desenvolvido em parceria com o WFP Quênia e com o Governo do 
Quênia, detalha a jornada do país no desenvolvimento do seu programa nacional 
de alimentação e o papel do Centro de Excelência nesse processo. A alimentação 
escolar vinculada à agricultura local é o principal programa escolar no Quênia e 
está em funcionamento 1980. Inicialmente, 240 mil crianças em escolas primárias 
e pré-primárias foram atendidas pelo programa em áreas áridas e semi-áridas. A 
introdução do Ensino Primário gratuito em janeiro de 2003 impulsionou as taxas 
de matrícula no país e, em 2007, a alimentação escolar atingiu mais de 1,2 milhão 
de crianças. O programa tornou-se, então, uma referência e já inspirou outros 
países em desenvolvimento, como a Namíbia e a Zâmbia.

Ler publicação >>

19/08/21

Experiência de Países: Bangladesh
O documento, desenvolvido em parceria com o Governo de Bangladesh e com o 
WFP local, detalha a jornada do país no desenvolvimento do seu programa nacional 
de alimentação escolar e o papel do Centro de Excelência contra a Fome do WFP 
nesse processo. O fornecimento de alimentos em escolas em Bangladesh começou 
em 2001, quando o WFP fez uma parceria com o governo para lançar um programa 
de alimentação escolar nas áreas mais vulneráveis do país. Em 2012, com apoio do 
Centro de Excelência, uma delegação de Bangladesh fez uma visita de estudos de 
alto nível ao Brasil para conhecer a experiência do país com a alimentação escolar e 
seu sólido quadro institucional para a segurança alimentar e nutricional.

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CaseGambia.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/CaseTogoPT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/06/CaseQueniaPT_vFINAL.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-11/
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CaseGambia.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/CaseTogoPT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/06/CaseQueniaPT_vFINAL.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/08/CaseBangladeshPT_v02.pdf


A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

2017

Dia da Educação Alimentar e Nutricional –
Melhores Relatórios na Educação Infantil
Essa publicação é o resultado de um amplo processo de incentivo ao debate 
e à prática de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) na educação 
infantil. A publicação dá visibilidade para iniciativas criativas e transformado-
ras em diferentes realidades no Brasil, expressando a riqueza, a diversidade e 
o poder da EAN nas escolas públicas brasileiras, mostrando que esse cami-
nho é possível e já está sendo seguido por diferentes atores.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

2018

Manual de Apoio para Atividades Técnicas
do Nutricionista do Âmbito do PNAE
Esta publicação é um material de apoio que visa fornecer aporte técnico e 
informações práticas relacionadas às atribuições de nutricionistas do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Produzido pelo Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento da Educação, como parte do Ministério da Educação 
do Brasil, o documento fornece estratégias práticas para auxiliar os nutricio-
nistas do PNAE no cumprimento de suas tarefas, e em apresentar soluções 
aos obstáculos e desafios do Programa de Alimentação Escolar.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

2017

Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar
para a Alimentação Escolar
O Manual e seus anexos apresentam as etapas e modo de funcionamento 
definidos para a compra da agricultura familiar, para o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE. 
Contendo o passo a passo de todo o processo, apresenta desde a elaboração 
de orçamento, perpassando articulação com atores institucionais, elaboração 
de cardápio, chamadas públicas, contratos e controle de qualidade e recebi-
mento e pagamento dos produtos.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

2014

Material Orientativo para Formação de Manipuladores
de Alimentos que Atuam na Alimentação Escolar
Essa publicação é um material de apoio que visa fornecer aporte teórico e 
científico para o planejamento e condução da formação de manipuladores
de alimentos que trabalham no Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). Esse documento é destinado aos responsáveis pela formação dos 
envolvidos na alimentação escolar, incluindo os gestores, os setores da 
educação e da alimentação escolar, nutricionistas, entre outros.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Guide-to-Support-Technical-Activities-of-PNAE-Nutritionists.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Acquisition-Of-Smallholder-Farming-Products-For-School-Feeding.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/TrainingFoodHandlersInSchoolFeeding-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Food-and-Nutrition-Education-Day.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Guide-to-Support-Technical-Activities-of-PNAE-Nutritionists.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Acquisition-Of-Smallholder-Farming-Products-For-School-Feeding.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/TrainingFoodHandlersInSchoolFeeding-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Food-and-Nutrition-Education-Day.pdf


A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

2017

Manual para a Aplicação dos Testes de Aceitabilidade
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
A coordenação do PNAE e os CECANEs da Universidade de Brasília (UnB)
e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) desenvolveram conjunta-
mente esse manual de procedimentos para aplicar testes de aceitabilidade
no ambiente escolar. Testes de aceitabilidade são aplicados aos beneficiários 
de alimentação escolar com o objetivo de fortalecer o controle de qualidade 
dos alimentos oferecidos nas refeições escolares.

PUBLICAÇÃO EM INGLÊS

Ler publicação >>

2017

Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar para 
Estudantes com Necessidades Alimentares Especiais
O Caderno de Referência e seus anexos fornecem orientações para apoiar a 
elaboração de cardápios para crianças com necessidades alimentares especiais 
que se beneficiam do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
Esses documentos não visam substituir a assistência e prescrições de médicos, 
nutricionistas e outros profissionais de saúde, mas baseiam-se em protocolos 
clínicos, diretrizes terapêuticas (PCDT), acordos nacionais, bem como na 
legislação aplicável.

Ler publicação >>
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PRODUTOS E SERVIÇOS DO WFP CoE

20/03/20

Intercâmbios Virtuais do WFP Centro de Excelência Brasil: 
Apoio Remoto aos Países
Desde 2011, o WFP Centro de Excelência Contra a Fome Brasil está engajado, 
local e/ou remotamente, em assistência técnica e fortalecimento de capacida-
des para países da África, Ásia e América Latina. Esse documento fornece aos 
parceiros um resumo, lógica e quadro de Intercâmbios Virtuais do WFP CoE 
Brasil, uma estratégia de assistência remota para soluções relacionadas ao
ODS 2, com foco em programas de alimentação escolar.

Ler publicação >>

11/07/19

Parceria WFP Centro de Excelência e União Africana
Essa publicação apresenta a colaboração entre o WFP CoE Brasil e a Comis-
são da União Africana para promover a alimentação escolar vinculada à 
agricultura local e apoiar os estados-membros da UA em seus esforços
para alavancar a alimentação escolar em todo o continente.

Ler publicação >>

https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-for-the-Application-of-the-Acceptability-Tests-PNAE-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PublicacaoNecessidadesEspeciaisFNDE.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/WfpAfricanUnionPartnershipPT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/WFPVirtualExchangeBrochurePT.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-for-the-Application-of-the-Acceptability-Tests-PNAE-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PublicacaoNecessidadesEspeciaisFNDE.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/WfpAfricanUnionPartnershipPT-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/WFPVirtualExchangeBrochurePT.pdf


PRODUTOS E SERVIÇOS DO WFP CoE

24/06/21

Análise de Custo-Benefício São Tomé e Príncipe
São Tomé e Príncipe realizou a Revisão Estratégica “Fome Zero” em 2018, no 
contexto dos esforços do governo do país e do mandato do Programa Mundial 
de Alimentos para uma transição rumo a um programa nacional de alimentação 
escolar gerido nacionalmente. Dentre as conclusões e recomendações do 
documento, está a necessidade de uma estimativa de custo-benefício do 
Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE) e é este o foco 
desta publicação. A análise concentra-se nos componentes de custo do PNASE 
e faz uma análise de potenciais benefícios trazidos pelo Programa e os custos 
atuais e reais de se investir em alimentação escolar em São Tomé e Príncipe 
dentro dos moldes atuais.

Ler publicação >>

30/10/21

Uma Década de Cooperação – 10 anos do Centro de Excelência 
contra a Fome do WFP no Brasil
Foi sob a égide da Cooperação Trilateral que surgiu o Centro de Excelência contra a 
Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil. Como resultado de uma 
parceria inovadora entre o WFP e o governo brasileiro, por meio do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), o Centro de Excelência do WFP no Brasil foi oficialmente lançado no dia 07 
novembro de 2011. Este livro apresenta histórias que nasceram do trabalho de apoio a 
mais de 80 países na África, na Ásia e na América Latina.

Ler publicação >>
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https://centrodeexcelencia.org.br/livro/
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-10/
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio-S.TomePrincipe-v03-FINAL.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/10/livro_v07.pdf

