
Regulamento Concurso de Preparações Culinárias da Coordenadoria de

Nutrição Escolar(CNE)- 2020

Prefeitura Municipal de Passo Fundo

1. Objetivo

Incentivar  e  divulgar  a  elaboração  de  receitas  saudáveis,  nutritivas  e  saborosas  da

Alimentação  Escolar  da  rede  municipal,  escolas  particulares  e  estaduais  de  abrangência  da  7º

Coordenadoria Regional de Educação (7ºCRE) e  escolas municipais de Campus Borges, Espumoso

e Jacuizinho,  Grupo de mulheres das comunidades do Interior de Passo Fundo e entidades ligadas a

assistência social (SEMCAS) do município de Passo Fundo-RS.

2. Data e local

Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio

ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, aberto apenas

às merendeiras e serventes da rede municipal, escolas particulares e estaduais de abrangência da 7º

coordenadoria regional de educação(7ºCRE), escolas municipais de Campus Borges, Espumoso e

Jacuizinho, Grupo de mulheres das comunidades do Interior de Passo Fundo e entidades ligadas a

assistência social (SEMCAS) do município de Passo Fundo-RS. O concurso iniciara no mês de

agosto  de  2020  e  tem prazo  de  término  no  mês  de  dezembro  de  2020  nas  condições  abaixo

discriminadas. 

O concurso serão totalmente de forma digital não necessitando o deslocamento de nenhum

participante.

3. Comissão organizadora

O concurso é promovido pela Coordenadoria de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal

de Educação(SME) do município de Passo Fundo-RS e tem como apoiadores as escolas municipais,

escolas  particulares,  7ª  Coordenadoria  Regional  de  Educação,  entidades  ligadas  a  secretaria

municipal de assistência social (SEMCAS),  Grupo de mulheres das comunidades do Interior de

Passo  Fundo  ,  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Campus  Borges,  Secretaria  Municipal  de

Educação  de  Espumoso  e  Secretaria  de  Educação  de  Jacuizinho,  Universidade  de  Passo

Fundo(UPF), Emater escritório Regional e Emater escritório Municipal, Conselho de Alimentação

Escolar(CAE) , e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA).



4. Inscrição

Poderão  se  inscrever  merendeiras,  serventes  da  rede  municipal,  escolas  particulares  de

educação infantil e ensino fundamental e estaduais de abrangência da 7º coordenadoria regional de

educação(7ºCRE),  escolas  municipais  de  Campus  Borges,  Espumoso  e  Jacuizinho  e  entidades

ligadas a assistência social (SEMCAS) e componentes do  Grupo de mulheres das comunidades do

Interior de Passo Fundo que manipulam alimentos no município de Passo Fundo e região.

Cada  escola  ou  entidade  deve  realizar  a  inscrição  preenchendo  o  formulário  on  line

disponível em  www.pmpf.rs.gov.br aba da secretaria de educação contendo  dados pessoais e da

escola bem como um vídeo de no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos com uma receita

culinária doce ou salgada elaborada pela própria merendeira ou servente. O roteiro do vídeo está

disponível em anexo 1.

Os ingredientes utilizados para as receitas devem respeitar a lista de alimentos proibidos no

âmbito  do  PNAE disponibilizada  pelo  Fundo Nacional  de  Educação (FNDE) conforme  NOVA

resolução (lista em anexo 2).

A escola ou entidade deve preencher a ficha de inscrição e também a autorização de imagem

à Prefeitura para veiculação da receita nas mídias.

5. Avaliação

Os vídeos das receitas inscritas serão avaliadas por uma banca julgadora, formada pelos

apoiadores do concurso e seguirá a seguintes etapas:

Etapa 1: Classificação 

Serão classificadas 33 receitas para serem avaliadas pela  banca avaliadora. 

As modalidades serão as seguintes:

a) Educação Infantil: 5 receitas culinárias.

b) Ensino Fundamental: 5 receitas culinárias

c) Escolas municipais ou estaduais de abrangência da 7ºCRE:  5 receitas

d) Entidades ligadas a assistência social: 4 receitas

e) Escolas Particulares: 5 receitas 

f)  Grupo de mulheres das comunidades do Interior de Passo Fundo: 3 receitas 

f) Escolas dos Municípios de Campos Borges, Espumoso e Jacuizinho: 6 receitas

As receitas serão classificadas conforme os seguintes quesitos:

a)Originalidade, criatividade, inovação e/ou ousadia– 0 a 5 pontos; 

b) Facilidade e tempo de preparo da receita e viabilidade de servir a receita em grande número de

porções-– 0 a 5 pontos. 

http://www.pmpf.rs.gov.br/


c) Padronização de receita: nome, ingredientes, tempo e modo de preparo;

d)  Viabilidade  no  PNAE:  possibilidade  de  replicação  da  receita  no  contexto  da  Alimentação

Escolar: -– 0 a 5 pontos.

Do somatório dos itens serão classificadas as receitas conforme modalidade.

Etapa 2- Divulgação dos resultados 

A divulgação  dos  resultados  conforme modalidade  de  ensino  será  realizada  no  mês  de

DEZEMBRO de 2020   de forma online  com data a definir pela comissão organizadora.

Serão classificados e premiados o primeiro lugar da modalidade conforme classificação após

a etapa de execução da receita culinária:

a) Educação Infantil;

b) Ensino Fundamental; 

c) Escolas municipais e estaduais de abrangência da 7ºCRE;

d) Entidades ligadas a assistência social.

e) Escola Particular

f) Escolas dos Municípios de Campos Borges, Espumoso e Jacuizinho

g)  Grupo de mulheres das comunidades do Interior de Passo Fundo 

Etapa 3- Divulgação das receitas culinárias

As receitas culinárias selecionadas serão organizadas em forma de E-book digital e estarão

disponíveis no site da prefeitura Municipal de Passo Fundo para apreciação da comunidade em

geral.

6. Considerações finais

A simples participação na presente promoção implicará total e integral reconhecimento das

condições e aceitação irrestrita deste Regulamento. 

Para efeitos desta promoção, serão consideradas válidas,  as participações que atenderem

todas as condições e prazos do Regulamento. 

Os participantes declaram que leram, entenderam e aceitaram o teor deste documento. O

participante  declara  que  é  autor  da  receita  enviada  para  esta  promoção,  isentando  a  secretaria

promotora de qualquer responsabilidade. 



Anexo 1- Roteiro para gravação de vídeos de inscrição.

Passo a passo para elaboração do vídeo do concurso: (Vídeo com duração de mínimo  1 e no
máximo 2 minutos)

1° PASSO: Apresentação pessoal.
(Fale  um  pouco  sobre  você,  diga  seu  nome  e  escola   ou  entidade  que  representa  e
município).

2° PASSO: Apresentação da receita: 
(Fale sobre o nome da receita escolhida, ingredientes e tempo de preparação). 

3° PASSO: Desenvolvimento da receita.
       (Fale sobre como é a preparação da receita. Filme os ingredientes e o modo de preparo).
Observação: se a receita escolhida for de difícil preparação faça a filmagem apenas do início do
preparo, e fale brevemente sobre as etapas ate o prato estar pronto.

4° PASSO: Receita finalizada
       (Filme o prato pronto, não esqueça de decorar, e explique por que você optou por realizar
esta receita e como foi sua experiência em participar do concurso neste ano).



Anexo 2- Alimentos proibidos com recursos no âmbito do PNAE

É  proibida  a  utilização  de  recursos  no  âmbito  do  PNAE  para  aquisição  dos  seguintes

alimentos e bebidas ultraprocessados: 

• Refrigerantes e refrescos artificiais;

• Bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha;

• Chás prontos para consumo e outras bebidas similares;

• Bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas;

• Cereais com aditivo ou adoçado;

• Bala e similares;

• Confeito, bombom, chocolate em barra e granulado;

• Biscoito ou bolacha recheada;

• Bolo com cobertura ou recheio;

• Barra de cereal com aditivo ou adoçadas;

• Gelados comestíveis;

• Gelatina;

• Temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos;

• Maionese e alimentos em pó ou para reconstituição.

- Inclusão de proibição de alimentos para as creches (até 3 anos deidade):

• É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados;

• Adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até

(3) três anos de idade. 



Anexo 3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

      
ATIVIDADE PRAZO

Divulgação  do concurso 14 de agosto de  2020

Envio dos vídeos  das receitas pelas escolas
da rede municipal , rede estadual, escolas )
Escolas dos Municípios de Campos Borges,
Espumoso e Jacuizinho, Grupo de mulheres
das  comunidades  do  interior  de  Passo
Fundo  e  entidades  ligadas  à  Assistência
Social.

Prazo: até dia 20 de novembro de 2020.

Análise  classificação  das  receitas  pela
comissão organizadora- etapa 1

Dia: 23 a 30 de novembro de 2020.

Premiações das receitas culinárias Dia: 10 de dezembro de 2020.
Local- On line( plataforma a definir)
Horário- 14h


