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PARECER TÉCNICO Nº 04 
 
Assunto: Inclusão / Exclusão e transferência de estudantes no Programa de Atendimento 
aos Estudantes com Necessidades Alimentares Especiais (NAE) 
 

Considerando a Resolução FNDE nº 06/2020 e Resolução FNDE nº 20/2020, os cardápios 

deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, 

diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras. 

A Lei FNDE nº 12.982/2014 determina a obrigatoriedade de elaboração de cardápios especiais 

para a alimentação escolar, ratificando e fortalecendo as diretrizes do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), determinadas pela Lei nº 11.947/2009. Sendo assim, o emprego da 

alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que 

respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento dos estudantes e para a melhoria do rendimento escolar, em 

conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção 

específica, é tão importante. 

Em 2017 foi lançado pelo FNDE, o Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar para 

Estudantes com Necessidades alimentares Especiais com orientações dietéticas destinadas a 

subsidiar a elaboração de cardápios especiais para o PNAE. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/10532-31-de-mar%C3%A7o-de-2017 

Diante do exposto, deve-se esclarecer sobre as vias de reconhecimento e cadastro dos 

estudantes NAE possibilitando o seu atendimento na unidade educativa.  

Sugerimos que, no ato da matrícula seja questionado aos pais ou responsáveis sobre a 

presença de estudantes NAE.  

Caso haja estudantes identificados, deve-se realizar a inclusão do mesmo no programa de 

atendimento através do preenchimento da Ficha de Cadastro adotada pelo Departamento de 

Alimentação Escolar (DEPAE), disponível no site da PMF e anexar o atestado médico. 

Recomenda-se que o atendimento na Unidade Educativa seja centrado no diretor ou servidor 

designado por ele, que deve acolher o responsável pelo estudante com necessidades alimentares 

especiais, receber o atestado médico e conferir se ele está completo, tendo, no mínimo: 

- Nome completo do estudante,  

- Diagnóstico claro (nome da condição/patologia), 

- Assinatura do médico acompanhada de carimbo, 

- Data do atestado médico (Os atestados recebidos serão considerados válidos por 1 ano).  

Para os estudantes diagnosticados com doenças crônicas como, por exemplo: Diabetes 

Mellitus, Doença Celíaca, Paralisia Cerebral entre outras não será necessário apresentar atestado 
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anualmente. Os atestados com diagnóstico de necessidade alimentar especial transitória ou 

investigativa necessitarão de atualização anual ou conforme o tratamento, da mesma forma, os 

atestados deverão ser encaminhados ao Departamento de Alimentação Escolar.   

Somente serão aceitos atestados emitidos por profissionais médicos. Em todos os casos, o 

diretor (a) deve verificar o atestado antes de encaminhá-lo à nutricionista responsável pela unidade 

educativa. 

Além da demanda espontânea, o diretor deve ser comunicado de suspeitas que podem surgir 

durante o período letivo, observados por professores ou nutricionistas por suspeição direta ou por 

meio de conversas informais. Neste caso, recomenda-se conversar com a família do estudante e 

sugerir encaminhamento médico.  

Um cartaz pode ser fixado no mural da escola para informar aos responsáveis por esses 

estudantes sobre o direito ao cardápio especial, nesse caso, o diretor da unidade deve ser contatado. 

Os resultados das avaliações nutricionais realizadas pelo próprio nutricionista da unidade 

educativa deverão ser repassados ao diretor (a). 

Exclusão do Programa: solicita-se que o diretor (a) da unidade comunique à nutricionista 

responsável pela unidade educativa quando o estudante se desligar do programa de atendimento 

informando o motivo por email, como por exemplo, saída de Rede Municipal de Ensino (RME), 

mudança de cidade, entre outros. 

Transferência de Unidade Educativa: quando o estudante realizar transferência entre 

unidades da RME, solicita-se que o diretor (a) da unidade de origem comunique à nutricionista 

responsável pela unidade educativa e disponibilize os documentos para a unidade de destino. 

Alta médica: caso o estudante receba alta médica da condição/ patologia, solicita-se por 

escrito a alta médica. Caso não seja entregue este documento à unidade educativa, os pais ou 

responsáveis deverão informar a liberação para o consumo do alimento anteriormente excluído por 

escrito com sua assinatura e data.  

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2023. 
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