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1. RESUMO 

 

A alimentação saudável é primordial para crianças em idade escolar, pois 

é capaz de evitar déficits, carências e excessos nutricionais, além de melhorar o 

aproveitamento escolar. O objetivo do estudo foi verificar a ocorrência de déficits e 

excessos nutricionais em uma amostra de escolares, procurando estabelecer as 

relações com os hábitos alimentares e a merenda escolar. A alimentação foi 

analisada por meio de questionário ilustrado e a quantidade de calorias e nutrientes 

da merenda escolar foi calculada segundo o que constava no cardápio planejado 

pelo nutricionista responsável e comparada com o que foi realmente executado 

pelas merendeiras e ao recomendado pelo PNAE. Através do teste de aceitabilidade 

realizado com alunos das unidades educacionais foi possível definir o impacto da 

aceitabilidade de certo alimentos, sendo assim foi possível desta forma quantificar 

quais alimentos deverão ser introduzidos ou substituídos do cardápio de merenda 

escolar, e com isso é possível evitar o desperdício e nutrir de forma adequada cada 

aluno, através do teste de aceitação na merenda escolar. 

Palavra-chave: alimentação escolar, teste de aceitabilidade, resto ingesta, merenda 

escolar, cardápio. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Além da alimentação domiciliar, a criança e o adolescente têm direito de 

consumir a alimentação escolar fornecida gratuitamente pelas escolas públicas, por 

meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Brasil, 2005). 

O PNAE tem como proposta a suplementação das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos matriculados, com vistas a garantir a implantação da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional e contribuir para a formação de bons 

hábitos alimentares, por meio da distribuição de refeições durante o intervalo das 

atividades escolares, contribuindo assim para o crescimento e desenvolvimento dos 

alunos, a aprendizagem e o rendimento escolar (Brasil, 2005). 

O programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE) é um dos mais antigos 

programas sociais do governo Federal. O PNAE, e reconhecido pela United Nations 

(UNIEF). Os beneficiários da merenda escolar são os alunos da educação infantil, 

(creches e pré-escolar) no ensino fundamental e médio bem como na educação de 



jovens e adultos das escolas públicas, inclusive as localizadas em áreas indígenas e 

em áreas remanescentes de quilombos.Em escolas de rede púbica, isso foi 

assegurado em 1988 (FNDE,2006). 

Em 1997 o programa passou a ser gerenciado pelo fundo Nacional de 

desenvolvimento da educação (FNDE) órgão responsável pelo programa de 

merenda escolar (PNAE). 

A merenda escolar faz parte do cronograma da educação, pois a 

alimentação é um fator que contribui para o aprendizado e o desenvolvimento global 

de todos os alunos. Sua importância para as crianças (6 a 10 anos) reside no fato de 

ser esta uma fase de crescimento lento, porém, constante, ao passo que, para o 

adolescente (10 anos e menor que 20 anos), ocorre crescimento intenso. 

Em virtude dessas diferenças, as exigências nutricionais (proteína, 

lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais) devem ser atendidas, bem como as 

exigências diárias de energia e fibras. A alimentação escolar tanto do meio urbano 

quanto do meio rural deve ser equilibrada como qualquer outra refeição do dia, 

composta por alimentos nutritivos e de boa aceitação, visando contribuir para o 

sustento e promoção da saúde de quem a consome. Tendo por início promover 

melhora no estado nutricional em relação à desnutrição infantil e problema 

socioeconômico, situação essa que dificulta o acesso aos alimentos. Muitos dos 

alunos que frequenta o ensino público se motiva com a espera de se saciar a fome 

com a merenda escolar. (PNAE, 2010) 

A manutenção de hábitos alimentares inadequados, principalmente 

quando combinados a um estilo de vida sedentário, constituem fatores agravantes 

para a saúde e, quando consolidados nos primeiros anos de vida, podem causar 

implicações metabólicas imediatas e potencializar o risco de doenças crônicas na 

vida adulta. (PÉREZ et al., 2009) 

É de responsabilidade do programa, ter o profissional nutricionista 

capacitado, para elaboração de cardápios, com adequações de macronutrientes e 

micronutrientes, que são nutrientes necessários para garantir o desenvolvimento, e 

rendimento escolar durante todo o período letivo e consequentemente os hábitos 

alimentares se incidirão em suas casas também. 

O cardápio segundo a Resolução CFN nº 465/2010: 

 



“É a ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a 
suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas, 
discriminando os alimentos, por preparação, quantitativo per capita, 
para energia, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e 
minerais”... 
 

Para que a merenda escolar promova um grau de satisfação adequado, é 

administrado teste de aceitabilidade da merenda. O teste de aceitabilidade é 

realizado com alunos das unidades educacionais, e é possível através desse definir 

o impacto da aceitabilidade de certo alimentos, dessa forma podemos quantificar 

quais alimentos deverão ser introduzidos ou substituídos do cardápio de merenda 

escolar, e com isso é possível evitar o desperdício e nutrir de forma adequada cada 

aluno, através do teste de aceitação na merenda escolar. 

 

3. OBJETIVO 

 

Objetivos gerais 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da alimentação 

escolar fornecidas em escolas do ensino fundamental do município de Águas de 

Lindóia-SP. 

 

Objetivos específicos 

Demonstrar o controle de resto ingestão e sobras que está relacionado 

com a quantidade de preparações consumidas, além do porcionamento das 

preparações, aos hábitos alimentares e a aceitação do cardápio demonstrado. O  

teste de aceitabilidade tem por objetivo avaliar a aceitação fornecida pelo município.



4. METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, que avaliará a 

qualidade da alimentação escolar fornecida nas escolas do município de Águas de 

Lindóia, aos alunos do ensino fundamental com idades de seis a quatorze anos, 

durante o mês de agosto de 2016.  

Optou-se para avaliar o resto ingestão da alimentação e aplicar o teste de 

aceitabilidade através da escala hedônica facial durante o período de uma semana 

em três escolas do município; O teste de aceitabilidade para ser validado tem que 

alcançar as porcentagens exigidas pelo PNAE, sendo maior ou igual 85% na escala 

hedônica e maior ou igual 90% quando resto ingestão. 

Os testes de aceitabilidade para ter validação, devem priorizar as 

preparações que possuem maior frequência no cardápio. 

Cronograma da avaliação do teste de aceitabilidade: 

 O cardápio avaliado será o mesmo aplicado nas três escolas; 

 Serão disponibilizados sacos plásticos vazios, no qual todos os alunos 

descartarão os restos das preparações;  

 Anotar as quantidades (Kg) de alimentos utilizados para o preparo da  

merenda escolar; 

 Acompanhar as merendeiras na preparação dos alimentos; 

 Para a pesagem será utilizada à balança marca: C & F balanças, com 

capacidade de 15 kg e divisão 5g; 

 Ao termino do preparo da merenda, serão pesados às preparações prontas 

com os seus respectivos utensílios e será descontado o peso dos utensílios para 

obtenção da quantidade de alimento preparado;   

 Será acompanhada a distribuição das refeições para os alunos e as 

devoluções dos pratos; 



 Ao término das refeições serão pesadas as sobras limpas nos recipiente e 

descontado o valor do mesmo. Será pesada também as sobras sujas as quais serão 

descartadas pelos alunos.       

 Para aplicação do teste de aceitabilidade através da escala hedônica, serão 

distribuídas aos alunos as fichas com a escala hedônica (adequada à série); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de ficha de escala hedônica facial que pode ser utilizada para 

escolares de 1º ao 5ºano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de ficha de escala hedônica verbal que pode ser utilizada para 

escolares a partir do 6º ano. 

 

Para aplicação do teste será determinado uma semana, onde as 

estudantes responsáveis pelo trabalho irão a uma escola para realizar a aplicação 

do teste de aceitabilidade, onde o cardápio seja igual para todas as escolas, para ter 



um parâmetro da qualidade e aceitação, do mesmo alimento oferecido em diferentes 

escolas. 

Para obtenção dos resultados do resto ingestão e teste de aceitabilidade 

serão autorizados pelo TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido um 

documento que informa e esclarece o sujeito da pesquisa de maneira que ele possa 

tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação 

em um projeto de pesquisa, esse documento serão entregues ao prefeito, ao 

secretário da educação, a nutricionista responsável técnico, aos diretores das 

escolas e aos pais dos alunos, assim que os termos estiverem em mãos, iremos ter 

o valor da amostragem para a realização da pesquisa. A pesquisa será realizada 

entre o mês de agosto. 

Só poderão participar do teste os alunos que estiverem com o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis. 
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