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NOTA TÉCNICA Nº 00021/2022 

Orientação sobre o consumo de carne nas escolas 

 

A oferta da alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) é regulamentada pela Resolução nº 6, de 08 de maio de 2020, 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Instrução 

Normativa nº 02/2021 - FUNDEPAR.  

Para melhor organização do Programa, este Departamento envia 

alimentos – remessas – embasado no percapita, número de servimentos e pauta 

das respectivas escolas. 

No que se refere ao planejamento e servimentos das carnes, as 

quantidades enviadas as escolas também são baseadas na frequência 

servimentos, assim sugerimos que a escola utilize o item (carne) preparação das 

refeições conforme a pauta da escola (tabela 1): 

Tabela 1: 

Pauta Modalidade de Ensino Frequência (x) de servimento 

de carnes na semana 

1 Parcial 3 x 

2 Parcial 3 x 

3 Integral 5 x 

5 Parcial 3 x 

6 Parcial 3 x 

7 Parcial e integral 3 x para o ensino parcial 
5 x para o ensino integral 

8 Agrícolas 5 x vezes para o integral 
10 x para alunos em regime de 

internato 

9 Indígenas 3 x na semana 
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 Sendo assim, é importante ressaltar que as escolas poderão servir as 

carnes conforme orientação, sem prejuízo ou falta de alimentos, respeitando o 

porcionamento e frequência do item servido aos estudantes. 

Dessa forma, não haverá acúmulo de alimentos em estoque (freezer), 

evitando que falte espaço para armazenar o produto para as próximas remessas 

da descentralizada. 

A tabela 2 recomenda a porção a ser servido aos alunos em gramas ou 

em medidas caseiras por alunos e ainda a previsão das datas de entrega para o 

segundo semestre de 2022. 

Tabela 2: 

Produto 
Porção por aluno 

em gramas (g) 
Porção por aluno em 

medida caseira 
Data de entrega 

Carne bovina (traseiro: coxão duro, 
patinho ou coxão mole) sem osso em 

iscas- congelada - IQF 
80g  4 colheres de sopa  25/07 a 05/08/2022 

Steak bovino cozido ou assado - 
congelado - IQF 

70g 1 unidade 25/07 a 05/08/2022 

Linguiça de frango congelada 60g 1 unidade 25/07 a 05/08/2022 

Carne de frango (mista de peito, coxa e 
sobrecoxa) sem osso em cubos - 

congelada - IQF 
60g 

3 colheres de sopa ou 1 
colher de arroz/servir 

25/07 a 05/08/2022 

Pedaços empanados de carne de ave 
cozidos ou assados e congelados 

40g 2 unidades 01/08 a 19/08/2022 

Filé mignon suíno fatiado - congelado - 
IQF 

80g  1 fatia 08/08 a 19/08/2022 

Lagarto fatiado - congelado - IQF 80g  1 fatia 29/08 a 12/09/2022 

Lombo suíno fatiado - congelado - IQF 100g 1 fatia 12/09 a 23/09/2022 

Quibe moldado cozido ou assado - 
congelado - IQF 

60g 1 unidade  12/09 a 23/09/2022 

Filezinho de peito de frango (sassami) - 
congelado - IQF 

60g 
3 colheres de sopa ou 1 

colher de arroz/servir 
26/09 a 07/10/2022 

Linguiça mista congelada 60g 1 unidade 26/09 a 07/10/2022 

Carne bovina (dianteiro: acém) sem osso 
em cubos - congelada - IQF 

80g  
3 colheres de sopa ou 1 

colher de arroz/servir 
03/10 a 17/10/2022 

Carne suína (pernil) sem osso em cubos - 
congelada - IQF 

80g 
3 colheres de sopa ou 1 

colher de arroz/servir 
03/10 a 17/10/2022 

Carne de frango (mista de peito, coxa e 
sobrecoxa) sem osso em cubos - 

congelada - IQF 
60g 

3 colheres de sopa ou 1 
colher de arroz/servir 

17/10 a 28/10/2022 

Linguiça de frango congelada 60g 1 unidade  17/10 a 28/10/2022 
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Carne de frango em tiras ao molho rosado 
cozido e congelado 

60g 4 colheres de sopa  31/10 a 16/11/2022 

Steak  bovino cozido ou assado -  
congelado -  IQF 

70g 1 unidade 31/10 a 16/11/2022 

Carne bovina (traseiro: coxão duro, 
patinho ou coxão mole) sem osso  em 

iscas - congelada - IQF 
80g 4 colheres de sopa  16/11 a 29/11/2022 

Filé mignon suíno fatiado - congelado - 
IQF 

80g 1 fatia 16/11 a 29/11/2022 

Filezinho de peito de frango (sassami) - 
congelado - IQF 

60g 
3 colheres de sopa ou 1 

colher de arroz/servir 
28/11 a 09/12/2022 

Linguiça mista congelada 60g 1 unidade 28/11 a 09/12/2022 

 

 

 

 

Equipe Técnica de Nutricionistas 

Coordenação de Planejamento da Alimentação Escolar 


