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DS E Ç Ã O  D :  C O N C E P Ç Ã O  E  I M P L E M E N T A Ç Ã O

PLANILHA DE MODALIDADE DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade de Alimentação
  Refeições na escola     Lanches na escola    Alimentos para levar para casa  

  Transferência condicionada de dinheiro         Outros: 

D4 Durante quais partes do ano foi fornecida alimentação escolar?  Assinale todos os casos aplicáveis.

  Durante o ano letivo  Fora do ano letivo

D5 Esta modalidade de alimentação era universal?

 Sim   Não

D5.1 Se D5 = sim, qual porcentagem da alimentação escolar universal foi alcançada?

  100% (objetivo universal alcançado)

  75-99%

  50-75%

  25-50%

  0-25%

D6 Se esta modalidade de alimentação NÃO era universal (ou se o objetivo universal não foi alcançado), 
como os alunos foram selecionados/delimitados para determinar quem recebeu alimentação escolar? 
Assinale todos os casos aplicáveis.

 Geográfica

 Características individuais do aluno

 Outros:   

D6.1 Quais critérios foram usados na delimitação? 
  

D7 Tipos de escolas 

 D7.1 Esse tipo de escola participou desse  D7.2 Quantas escolas  D7.3 Qual a % de   
 programa de alimentação escolar?  participaram? colégios internos? 
 Assinale se “sim”.  

 Escolas públicas    %

 Escolas particulares    %

 Outros:          %
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1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

D10 Quais categorias de itens alimentícios estavam na cesta de alimentos?  Assinale todos os casos aplicáveis.

Grãos / cereais Todos os vegetais verdes folhosos

Raízes e tubérculos Outros vegetais

Legumes e nozes Frutas

Laticínios (leite, iogurte, queijo) Óleo

Ovos Sal

Carne  Açúcar

Aves Outros: 

Peixe

FIM DA PLANILHA DE MODALIDADE DE ALIMENTAÇÃO

D8 Níveis de série / idade 

 D8.1 Os alunos deste nível receberam   D8.2 Quantos alunos deste nível receberam  
 alimentação por meio desta modalidade?  alimentação por meio desta modalidade?
 Assinale se “sim”.  Meninas Meninos               Todos

Pré-escola

Escolas primárias

Escolas secundárias

Escolas profissionais / técnicas  

Universidade / ensino superior

Outros:  

D9 Intervalo de frequência e tempo de alimentação escolar

 D9.1 Com qual frequência esta  D9.2 Por quantos meses no ano foi esta  
 modalidade foi fornecida por meio do  modalidade fornecida?
 programa de alimentação escolar?

  6 vezes por semana

5 vezes por semana

4 vezes por semana

3 vezes por semana

2 vezes por semana

1 vezes por semana

Quinzenalmente 

Mensalmente

Outros: 

(se os números  
desagregadas por gênero 

não estão disponíveis)
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