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PARECER TÉCNICO Nº 02 
 
Assunto: Alimentação em Festividades Escolares e Eventos Pedagógicos 
 

 
Considerando a Unidade Educativa (U.E.) como ambiente de formação e 

disseminação de hábitos saudáveis, espaço de convivência e troca de experiências, 

entendemos que os alimentos que são ofertados no ambiente escolar também devem 

contribuir para o aprendizado e para a promoção da educação alimentar e nutricional. 

Em consonância à Lei Federal n° 11.947/2009 e à Resolução nº 06/2020, a Secretaria 

Municipal de Educação sancionou a portaria nº 183/2020 que trata sobre a comercialização, 

doação e utilização dos alimentos oferecidos nas U.E.s da Rede Municipal de Ensino. A 

portaria proíbe a utilização de alimentos de baixo valor nutricional, ricos em gorduras 

saturadas e trans, sódio e açúcar, buscando promover a alimentação saudável, rica em 

nutrientes que contribuam para a saúde e bem-estar físico dos estudantes. 

É fundamental que a equipe pedagógica da U.E. ao planejar o cardápio oferecido 

durante as festividades escolares e eventos pedagógicos, considere os aspectos que 

englobem o cumprimento destas diretrizes, como um trabalho de conscientização no que diz 

respeito às práticas do processo educativo, que compreenda os estudantes e também os 

profissionais que trabalham na U.E., fomentando a promoção à saúde. 

Sugestões de cardápios e preparações devem ser previamente discutidas com a 

nutricionista responsável pela U.E., que apresentará opções saudáveis, diversificadas e 

atrativas, condizentes com o momento e que assegurem a segurança alimentar e nutricional 

dos estudantes.  

 
Florianópolis, 08 de fevereiro de 2023. 
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ANEXO I: Exemplos de Festividades e observações 
 

Observações e sugestões para algumas das festividades comumente realizadas nas 
Unidades Educativas:  
 
Aniversariantes: 

Preparar bolo simples na unidade educativa e enfeitar com frutas.  
Fazer palitos de frutas, torta salgada, sucos coloridos, sanduíches com mini hambúrguer 

feito na U.E, torradas com patê de atum ou frango, cupcakes. 
 
 

Festa da Família: 
Elaborar preparações na U.E. com ingredientes da alimentação escolar e/ou doações em 

consonância com a Portaria nº 183/2020. Conversar com a nutricionista responsável pela 
U.E. para a elaboração do cardápio de acordo com os alimentos definidos e planejamento 
das quantidades necessárias. (Observação: as preparações elaboradas com ingredientes 
enviados pela SME são exclusivamente destinadas aos estudantes). 

 
 

Festa Junina: 
Elaborar preparações típicas de festa junina e que estejam de acordo com a Portaria nº 

183/2020, como por exemplo: bolo de fubá, de amendoim, de milho, de aipim, bolo de 
tapioca, milho cozido, pinhão cozido, pipoca (preparada com milho e pouco óleo e sal), 
tangerina, suco de uva, canjica, curau, caldinho de feijão, caldinho de aipim, amendoim 
salgado.  

 
Semana da Criança:  

Idem orientação da Festa da Família. 
 
 

Saídas de estudo: 
Escolher preparações menos perecíveis, que não necessitem de refrigeração. 
Evitar preparações que contenham carnes, ovos, leite, iogurte em sua composição. 
Dar preferência para biscoitos e frutas. Sanduíche com geléia de frutas 

(preferencialmente em caixas térmicas tampadas) 
 
 

Festa encerramento de ano: 
Idem orientação da Festa da Família. 
 


