
 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA: ANÁLISE DOS 

CARDÁPIOS PLANEJADOS E DOS KITS OFERTADOS 

 

Introdução: Após a suspensão do calendário escolar, em decorrência da pandemia da 

COVID-19, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar aos pais ou responsáveis de estudantes das escolas públicas sob a forma de “kits 

de alimentos”. Todavia, a interrupção da alimentação fornecida nas escolas e a 

consequente distribuição de alimentos por meio de kits impactou o atendimento às diretrizes 

do Programa e a segurança alimentar dos estudantes da rede pública de ensino. Objetivo: 

O objetivo deste estudo foi comparar a qualidade nutricional dos cardápios planejados para 

os alunos de educação infantil de um município do RJ, com os kits alimentares ofertados 

em 2020. Método: Realizou-se estudo transversal, descritivo e quantitativo, baseado em 

pesquisa de dados documentais secundários referentes ao ano de 2020, em um município 

do estado do Rio de Janeiro. Para fins de análise, selecionou-se o cardápio planejado para 

a creche integral, no mês de julho, contemplado por crianças de 1 a 3 anos que recebiam 

quatro refeições diárias. Dessa forma, foram analisados os kits distribuídos, que tinham o 

objetivo de substituir o cardápio, devido a pandemia.  Os dados foram analisados de forma 

proporcional, considerando que o kit alimentar era planejado para atender 20 dias letivos. 

Para análise da qualidade nutricional utilizou-se a Resolução n° 6 de maio de 2020 

(BRASIL, 2020) e para o cálculo de macro e micronutrientes a (TACO, 2011) e (IBGE, 

2011). Resultados: Verificou-se que 23% de alimentos do kit eram proibidos para crianças, 

composto de alimentos ultraprocessados. Com exceção da energia e dos carboidratos, 

cerca de 10% abaixo dos parâmetros, o kit mostrou-se dentro dos padrões preconizados 

para a faixa etária (FAO, 2004). Quanto ao cardápio planejado, mais de 50% era composto 

por alimentos in natura ou minimamente processado, somados. Observou-se que nenhum 

dia atingiu 70% das necessidades energéticas preconizadas para a faixa etária e tempo na 

escola. Os valores de carboidrato, com exceção de 3 dias, atendiam as necessidades; 

proteínas e lipídios estavam de acordo com os padrões, assim como os micronutrientes, 

vitamina A, C, Cálcio e Ferro. Conclusão: O cardápio planejado não atendeu as 

necessidades energéticas, de acordo com a faixa etária, todavia ultrapassou as 

quantidades de macro e micronutrientes preconizados pela legislação, sendo caraterizado 



 

 

 

 

por oferta de frutas e legumes variados. Apesar de o kit não contemplar alimentos in natura, 

os parâmetros de macronutrientes e micronutrientes, com exceção da energia e dos 

carboidratos, estavam adequados para a faixa etária. A ausência de frutas, verduras e 

legumes comprometeu o alcance de vitamina C e aumentou a presença de alimentos 

proibidos nos kits, o que pode a longo prazo comprometer o desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis das crianças. 

 

Eixo temático: 8) Nutrição e era digital e/ou pandemia do Covid-19.  
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Interesse em concorrer a apresentação oral: SIM 


