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Dia Nacional da Alimentação Escolar
Conselheiras e Conselheiros de Alimentação Escolar,
Vocês sabiam que dia 21 de outubro é o Dia da Alimentação Escolar?
O Dia da Alimentação Escolar foi criado para chamar a atenção dos brasileiros para a importância
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e, ao mesmo tempo, abrir um espaço de
reflexão sobre a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), uma potente ferramenta para a
aquisição de práticas alimentares saudáveis.
É importante lembrar que o PNAE é um programa que fortalece a educação pública, é orientado
pelo princípio da segurança alimentar e nutricional, e que por causa de suas inovadoras diretrizes
é hoje uma referência internacional servindo de modelos a muitas outras nações.
E vocês sabiam que o dia 16 de outubro é considerado o Dia Mundial da Alimentação? Celebrar
esse dia significa refletir sobre as diversas questões relacionadas à nutrição e à alimentação.
E sabiam, ainda, que o Dia Mundial da Alimentação é também a data de fundação da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO (Food and Agriculture Organization)?
Tudo relacionado!
Pois é! O mês de outubro é significativo para todos que lidam com a alimentação escolar e
compreendem a importância e contribuição do PNAE na busca pelo consumo consciente de
alimentos saudáveis no ambiente escolar, criando, assim, bons hábitos nos estudantes e
promovendo o desenvolvimento sustentável da produção de alimentos.
E neste Dia Nacional da Alimentação Escolar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, aproveita a oportunidade
para parabenizar e agradecer pela parceria a todos os mais de 70 mil Conselheiros da Alimentação
Escolar que, em cada canto do País, contribuem para a exitosa execução do Programa! Que a data
sirva de inspiração para um Conselho de Alimentação Escolar cada vez mais atuante. Sigamos
com confiança!
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