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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
(EAN)

“O conjunto de ações formativas, de prática
contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial
e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção
voluntária de práticas e escolhas alimentares
saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o
estado de saúde do escolar e a qualidade de vida
do indivíduo”.

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020



EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
(EAN)
E qual o objetivo?

“O principal objetivo da EAN é promover hábitos
alimentares saudáveis e sustentáveis, sendo importante na
prevenção e controle de problemas alimentares e
nutricionais, como obesidade e doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT)”.

FNDE /NOTA TÉCNICA Nº 2810740/2022



ATORES SOCIAIS DA EAN

 NUTRICIONISTAS
 DIRETORES / COORDENADORES PEDAGÓGICOS (gestão 

escolar)
 PROFESSORES
MERENDEIRAS (OS) / MANIPULADORES (AS) DE ALIMENTOS 

/ COZINHEIRAS (OS)
 AGRICULTORES(AS) FAMILIARES
 FAMÍLIA / RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)



RECOMENDAÇÕES DE EAN PARA 
COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS

 Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018 - A EAN será 
incluída entre os temas transversais;

Dar suporte ao(s) nutricionista(s) e/ou à equipe da 
alimentação escolar para execução das ações 
planejadas. 

Auxiliar na formação de professores quanto à 
alimentação e nutrição

Manter diálogo permanente com a coordenação de 
alimentação escolar de maneira a ampliar e 
potencializar as possibilidades de ações de EAN. 



RECOMENDAÇÕES DE EAN PARA 
COORDENADORES (AS) 
PEDAGÓGICOS
 Apoiar a realização de atividades de EAN no espaço 

escolar, oferecendo subsídios técnicos e materiais aos 
membros da equipe escolar para que tenham motivação e 
condições para a elaboração e desenvolvimento das 
ações de EAN.

 Buscar parcerias livres de conflitos de interesses, apoiar e 
supervisionar a implantação de hortas escolares como 
espaços pedagógicos.

 Valorizar o papel das merendeiras nas ações de EAN
 Propiciar e incentivar a formação de grupos de discussão e 

de oficinas práticas criativas voltadas para a família que 
promovam reflexões sobre práticas saudáveis





FATORES LIMITANTES DA EAN

Dificuldade de integralização 
das diferentes áreas
Descontinuidade das ações
Ausência de Projeto Político 

Pedagógico





IMPORTÂNCIA DA EAN NO CONTEXTO 
ESCOLAR

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
SAÚDAVEL

DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL
MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR
PREVENÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE



Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o
conforme as tuas forças, porque na sepultura,
para onde tu vais, não há obra, nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma.

Eclesiastes 9:10
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