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INTRODUÇÃO: 
O Método AQPC Escola, é uma ferramenta que visa assessorar o nutricionista 
responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a adaptar o 
cardápio escolar de acordo com as recomendações apresentadas na legislação da 
alimentação escolar brasileira (VIEIROS E MARTINELLI, 2012). Desta forma, o presente 
trabalho tem por objetivo descrever a qualidade nutricional e sensorial dos cardápios 
das escolas da cidade de Marau/RS, contribuindo de forma indireta para melhorar 
alimentação escolar. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Trata-se de uma análise quantitativa e qualitativa dos cardápios das escolas municipais 
da cidade de Marau/RS. Foram selecionados os cardápios de 4 semanas elaborados 
pelo nutricionista responsável pela alimentação escolar que apontou quantas refeições 
foram oferecidas em um mês e quantos alunos foram atendidos no mesmo período 
pelo PNAE, além de descrever a qualidade nutricional e sensorial do cardápio escolar 
através da observação de alimentos recomendados como frutas in natura, saladas, 
vegetais não amiláceos, cereais, pães, massas e vegetais amiláceos, alimentos 
integrais, carnes e ovos, leguminosas, leite e derivados. Ainda foi observada a presença 
de alimentos controlados como preparações com açúcar adicionado e produtos com 
açúcar, embutidos ou produtos cárneos industrializados, alimentos industrializados 
semi-prontos ou prontos, enlatados e conservas, alimentos concentrados, em pó ou 
desidratados, cereais matinais, bolos e biscoitos, alimentos flatulentos e de difícil 
digestão, bebidas com baixo teor nutricional, preparação com cor similar na mesma 
refeição, frituras, carnes gordurosas e molhos gordurosos (VIEIROS E MARTINELLI, 
2012). A análise dos dados ainda está na fase de desenvolvimento, mas resultados 
preliminares sugerem que a oferta de frutas é atendida de forma adequada, ao passo 



 

que a oferta de saladas não atinge o esperado. Considerando o aumento significativo 
da obesidade em escolares, o cardápio torna-se um instrumento valioso no combate a 
essa epidemia , podendo assim contribuir com a formação de hábitos alimentares 
saudáveis e também na promoção da saúde (OLIVEIRA E FISBERG, 2003). Dessa forma 
os resultados definitivos serão apresentados até a data prévia ao evento. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Espera-se que o cardápio elaborado pelo nutricionista responsável pelo PNAE esteja de 
acordo com a legislação vigente, garantindo assim, maior saúde aos escolares 
atendidos pelo programa. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não foi 
realizada pesquisa com seres humanos ou animais. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


