Informe CAE nº 4/ 2018
Conselheiras e Conselheiros
da Alimentação Escolar! Olá!
Você já ouviu está frase:

“Participação Social no Cardápio do dia!”

Ela é o tema da primeira edição
do PRÊMIO CAE de Participação Social!
Uma metodologia criada para
identificar iniciativas de destaque que
fortalecem a atuação do controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Sabe por que essa premiação foi criada?
Porque a gente acredita que ao identificar uma prática inovadora,
eficiente e exitosa desenvolvida por um conselho de alimentação escolar
e divulgá-la de diferentes maneiras é possível inspirar outros conselhos a
adotarem essas práticas.
Melhor ainda: uma boa prática pode estimular a criação de outras
que, por sua vez, possam também ser replicadas... Assim, de prática
bem sucedida em prática bem sucedida vai se formando um círculo
exitoso.
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E quem sai ganhando com isso?
Em primeiro lugar, o aluno!
Que pode (deve!) receber uma
alimentação escolar bem adequada
e dentro do que determina a legislação
vigente: refeições saudáveis, equilibradas,
O PRÊMIO CAE
em quantidade adequada e bem
d e Participação Social
preparada, com alimentos frescos
permite a divulgação
que venham da agricultura familiar...
do trabalho do CAE.
O Conselho de Alimentação Escolar!
Porque ele passa a ser mais
divulgado, reconhecido, valorizado!
Tem muita gente na sua comunidade, na sua
cidade, no Brasil, que desconhece o papel relevante dos conselhos que
acompanham, fiscalizam e apontam soluções para os programas e
para as políticas públicas.
É possível, até, que haja uma população grande na sociedade
brasileira que desconhece que existem conselhos de controle social.
Fazer o CAE ser conhecido é muito importante. Ao tomar
conhecimento das atividades do CAE, a sociedade pode valorizar o
trabalho do conselheiro, abrir portas para que ele execute bem sua
atividade no acompanhamento do PNAE, e contribuir com o trabalho do
Conselheiro. Da mesma forma, o gestores públicos, ao reconhecerem
a importância do trabalho do CAE, podem (devem!) dar mais apoio ao
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trabalho do Conselheiro e especial valor ao diálogo!
Mas, olha, quem ganha mesmo é a sociedade que passa a ter um
programa público de relevância como o PNAE bem administrado e bem
executado.

E é isso que queremos, não é?

O PRÊMIO CAE de Participação Social é uma forma de
reconhecimento e estímulo às ações afirmativas do controle social
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os objetivos do PRÊMIO CAE de Participação Social são:
Identificar práticas de participação social inovadoras ou exitosas;
Difundir a relevância do controle social nas políticas públicas;
Fortalecer a participação social do PNAE nos estados e municípios;
Dar visibilidade às ações dos Conselhos de Alimentação Escolar;
Estimular processos organizativos que contribuam para ampliar e
qualificar a participação da sociedade no acompanhamento da
execução do PNAE;
Valorizar experiências que geram impactos positivos na gestão e
execução do PNAE;

Reconhecer e divulgar ações de fortalecimento da atuação de
Conselhos de Alimentação Escolar, para que possam ser difundidas
e replicadas.
Vou lançar um desafio e perguntar: afinal, o que é uma boa prática
de participação social ?

Sabe: não é difícil responder... Pensa comigo!
O Conselho de Alimentação Escolar tem várias atribuições e
desenvolvê-las nem sempre é fácil. Portanto, uma boa prática de
participação social do CAE é a capacidade do grupo de superar as
adversidades, a criatividade do conselheiro de buscar soluções para os
problemas! Por exemplo, quando o CAE cria um método de trabalho
próprio, um jeito peculiar de trabalhar, do seu grupo. E com isso, supera
desafios e cumpre o seu plano de trabalho. O método de trabalho pode
ser uma boa prática!
Ou quando o CAE cria estratégias efetivas que fortalecem
a presença dos conselheiros nas atividades, o envolvimento da escola,
a participação da comunidade...
Ou quando o CAE identifica problemas na execução do Programa,
em qualquer uma de suas diretrizes, seja no cardápio, na qualidade
do alimento ofertado, na aquisição da agricultura familiar, nas ações
de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas, nos processos de
compra... e cria estratégias para mudar essa realidade!
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Enfim... muitas vezes pensamos que estamos fazendo apenas o
trivial, a obrigação... Mas, se aquela ação provocar mudança, ela é
uma prática inovadora e pode (deve!) ser relatada! E até ser premiada!
Simples assim. Portanto, relate a experiência do conselho de alimentação
escolar do qual você participa!
E quem pode participar do PRÊMIO CAE de Participação Social?
Todos os Conselhos de Alimentação Escolar, dos municípios, dos
estados e do Distrito Federal! Com mandato vigente no dia da inscrição.
E veja só: as inscrições são gratuitas. Basta o conselheiro escrever um
relato de até três páginas e preencher a ficha de inscrição.
Ah! Tem uma coisa muito importante: o “Termo de Aprovação do
Relato” com a assinatura de pelo menos quatro membros do Conselho.
O Termo de Aprovação do Relato indica que o conselho está de acordo
com a participação no concurso. Afinal, o CAE é um colegiado e as
decisões têm que ser do grupo.
Depois, tudo deve ser enviado ao FNDE por e-mail: (premiocae@fnde.
gov.br)

Para ter acesso ao Edital completo e aos modelos dos documentos,
consulte o link www.fnde.gov.br; ou então o Espaço Controle 		
Social no endereço www.rebrae.com.br.

Serão escolhidos três relatos de cada região do Brasil. Ou seja: serão
15 relatos premiados!
Os relatos destacados receberão um selo e farão parte de uma
publicação, o Caderno do Prêmio CAE de Participação Social, que será
distribuído para outros CAEs.
Para avaliar os Relatos de Experiência dos conselhos de alimentação
escolar será formada uma comissão julgadora qualificada, com
representantes de órgãos governamentais, da sociedade civil e de
universidades, que avaliarão os relatos enviados em função dos seguintes
critérios:
Caráter inovador e criativo
Possibilidade de replicação
Caráter continuado da ação
Estímulo à autonomia do CAE e à participação social
Parcerias e articulação
Atenção às diretrizes do PNAE
Efetividade do controle social – Resultados da Ação
Já imaginou a história do seu CAE na defesa da alimentação e da
educação de qualidade ser divulgada pelo país afora?
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Com o Prêmio CAE de Participação
Você
Social será possível construir uma rede
já reparou que um artista ao
de Conselhos de Alimentação Escolar
pintar um quadro muitas vezes
inspiradora e que mostre ao país a
se afasta da tela? Ele se afasta
importância da participação da
para enxergar melhor a sua obra.
sociedade no acompanhamento O Prêmio CAE de Participação Social
dos programas públicos. Porque
tem também esse objetivo: ao fazer
o tema da participação social
o relato, o CAE vai ver o quanto
precisar estar, todos os dias, no
ele contribuiu para o PNAE!
cardápio do dia!
Participe!

Não deixe de participar, portanto!
Para mais informações, consulte os sites:
www.fnde.gov.br
www.rebrae.com.br

Dúvidas?

Entre em contato pelo telefone (61) 2022-5674/5675
ou pelo e-mail premiocae@fnde.gov.br.

