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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política do governo federal 
associado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação 
(FNDE/MEC), existente em todas as cidades brasileiras. O presente estudo terá como objetivo 
geral avaliar a qualidade de cardápios oferecidos em uma creche municipal, de modo que 
especificadamente analise os macro e micronutrientes e as quilocalorias dos cardápios 
distribuídos com a resolução do PNAE, compare os cardápios oferecidos com as leis da 
alimentação, constate o custo dos mesmos e posterior fornecimento dos dados da pesquisa ao 
responsável técnico do PNAE da cidade. Trata-se-á de uma pesquisa descritiva de abordagem 
qualitativa e quantitativa, será realizada em uma creche municipal localizada no Vale do 
Jiquiriçá no interior da Bahia. Deverá ser utilizado três cardápios de um mês distribuídos na 
creche, sendo eles: cardápio para menores de um ano, de 1-3 anos e cardápio especial. Serão 
calculados todos os macro e micronutrientes obrigatórios em uma ficha técnica de preparação, 
comparando-os segundo as referências para cada um deles presente na Resolução do FNDE 
n° 26/2013, analisando se é seguido as recomendações para uma creche, de ensino integral de 
modo que atenda pelo menos 70% ao dia das necessidades nutricionais, em no mínimo três 
refeições. Será observado as características físicas das preparações, a fim de verificar se a 
conformidade com as Leis de Pedro Escudero, verificando a quantidade, qualidade e 
harmonia. Posteriormente, será mensurado o custo individual total de cada plano alimentar. 
Para análise de dados estatísticos será utilizado o software SISVAR, versão 4.0. Espera-se 
com esta pesquisa identificar possíveis inadequações presentes nos cardápios avaliados a fim 
de corrigi-las e que este estudo possa contribuir para a melhoria da qualidade de cardápios 
oferecidos em creches municipais. 
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