
 

 

 

 

ADEQUAÇÃO DOS CARDÁPIOS OFERTADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I E II E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO I E II DA ÁREA URBANA 

E RODOVIÁRIA DE MANAUS (AM)  

Introdução: As políticas e programas de alimentação e promoção à saúde, são 
reconhecidas como estratégias para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, 
especialmente no âmbito escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
com destaque, beneficia milhões de estudantes brasileiros e combina diversas abordagens 
complementares, que incluem ações de educação alimentar e nutricional de todas as 
etapas da educação básica pública, matriculados em entidades públicas, filantrópicas e/ou 
comunitárias. Objetivo: Verificar a adequação dos cardápios ofertados, no ano de 2019, 
aos estudantes do ensino fundamental I e II e do Programa Mais Educação I e II, residentes 
da área urbana e rodoviária da cidade de Manaus (AM). Metodologia: Trata-se de um 
estudo ecológico, exploratório-descritivo realizado a partir da extração de dados 
secundários que compõem os cardápios emitidos pela Secretaria de Educação (SEMED) 
do município de Manaus e disponibilizados para consulta pública pelo site: 
https://semed.manaus.am.gov.br/escolas-urbanas-e-rodoviarias-2019/. Nesta pesquisa 
foram contemplados os cardápios ofertados à escolares do Fundamental I e II (6 a 10 anos) 
e Mais Educação I e II (11 a 15 anos) matriculados e residentes na área urbana e rodoviária 
do município brasileiro de Manaus, no estado do Amazonas, no ano de 2019. Resultados: 
As tabelas apresentadas mostram grande prevalência de inadequações na composição do 
cardápio ofertado aos escolares tanto na quantidade de energia, quanto nas quantidades 
de macro e micronutrientes. O resultado das análises dos cardápios revelou preocupantes 
resultados referente à energia, vitamina A e cálcio, demonstrando valores abaixo do 
recomendado pelo PNAE em todos os cardápios. Conclusão: A análise de composição 
nutricional dos cardápios apontou a oferta abaixo do recomendado para energia, vitamina 
A e cálcio. Estes resultados ressaltam a importância da atuação do nutricionista capacitado 
para o planejamento de cardápios que forneçam o aporte de macronutrientes e 
micronutrientes que atenda às necessidades diárias estipuladas para escolares, conforme 
as normativas vigentes do PNAE. 
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