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1. Resumo  

 

O objetivo deste artigo é analisar o estoque e o controle da merenda escolar de uma 

escola localizada na Zona leste de São Paulo, cuja a forma é mostrar a demanda dos 

alimentos que chegam a escola e do que é produzido, para obtenção de melhores 

resultados, escolas públicas de São Paulo devem se atentar a detalhes considerados 

de grande importância para a administração de um estoque e demanda, uma delas 

são a gestão e o controle de estoque, saber o que deve permanecer no estoque, 

decidir quando reabastecer o estoque e quanto de estoques são necessários, como 

controlar a demanda de crianças que consomem a merenda. 

  

Palavras-Chaves: Merenda escolar; estoque; controle; Kanban. 

  



2. Introdução     
 

A administração do estoque escolar tem uma importância significativa em função da 

data de vencimento dos itens mantidos em estoque, que tem tempo para ser 

consumido, como no que irá receber e da entrega, os níveis de estoques também 

dependem em grande parte da quantidade de crianças que consomem.   

O problema da escola onde foi realizada a pesquisa tem grande caso de descontrole 

de quantidade de crianças que se alimentaram ou repetiram a merenda. 

  

3. Objetivos  

 

Propor um sistema simples com base no controle da merenda capaz de identificar 

quantos alunos comeram ou repetiram a merenda, para obter a quantidade certa a 

produzir. 

 

4. Metodologia     

 

O trabalho será desenvolvido com base um uma pesquisa qualitativa através de um 

questionário onde as respostas são de conhecimento de uma funcionária da escola.  

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho está no recebimento da merenda e 

o controle das crianças na hora do almoço. Propomos uma solução ao descontrole de 

números de crianças que realmente comiam e basicamente implantamos cartões 

coloridos semelhante ao sistema de controle Kanban.  

Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa “cartão” ou “Sinalização”. O 

sistema kanban é uma ferramenta simples de controle que utiliza o conceito Just-in-

time (JIT), para indicar o andamento dos fluxos de produção.  

(MOREIRA, 2008). 

   

 

 

 

 

    



5. Desenvolvimento  

 

5.1. Alunos  

Nesta Unidade de ensino, na qual foi feito o estudo, estão matriculados regularmente 

698 alunos no horário matutino. 

 

5.2. Planejamento da Merenda Escolar  

O cardápio escolar é feito por nutricionistas, primeiro uma nutricionista da prefeitura 

faz o cardápio, e depois a merenda vai para uma empresa terceirizada e nessa 

empresa outra nutricionista verifica o cardápio.     

 

Segunda 

Café da Manhã 

Terça  

Café da manhã 

Quarta  

Café da Manhã 

Quinta  

Café da Manhã 

Sexta 

 Café da manhã 

Leite integral com 
achocolatado, 
Bisnaguinha 
Integral com 

Geleia  

Leite integral com 

café, Pão hot dog 

com manteiga 

Iogurte, granola e 

banana branca 

Leite integral com 

achocolatado 

Suco de fruta, 

pão de forma com 

requeijão 

Segunda   
Almoço 

Segunda   

Almoço 

Quarta   

Almoço 

Quinta  

Almoço 

Sexta   

Almoço 

Arroz, Feijão 
Carioca, ovos a 

portuguesa, 
chuchu e maçã 

Arroz, Feijão 

Carioca, filé de 

peixe cremoso 

com requeijão, 

salada de cenoura 

e melancia 

Macarrão ao alho 

e óleo, carne 

bovina cozida ao 

molho, acelga 

refolgada e 

abacaxi 

Arroz, Feijão 

Carioca, frango 

com laranja, 

salada de alface 

e gelatina. 

Arroz, Feijão 

Carioca, 

escondidinho de 

batata com PTS 

(proteína de 

soja), mamão. 

                                                         Autor (2017): Cardápio escolar. 

 

5.3. Quantidade preparada por dia para suprir todos os alunos   

  

São preparados 10 Kg de arroz, 4 Kg de feijão e 14 Kg de carnes e 

acompanhamentos, e quando o é dia de macarronada, geralmente 1 vez por semana, 

é produzido 15 Kg de macarrão.  

 



5.4. Recebimento da merenda   

A entrega é feita por um caminhão e a pessoa que recebe verifica o que está 

recebendo de acordo com a nota fiscal avaliando também a área de armazenagem 

antes de receber um determinado lote, verificando as condições físicas para receber, 

armazenar, controlar e entregar adequadamente, observando peso, dimensões 

unitárias, características de manuseio e de segurança (RODRIGUES, 2010) 

 

5.5. Tipos de alimentos que chegam à escola  

São enviados a escola arroz, feijão, macarrão, acompanhamentos (carnes), frutas, 

verduras e legumes.  

Os alimentos são entregues toda semana ás segundas-feiras, exceto os alimentos 

hortifrútis, que são entregues de segunda, quarta e sexta-feira. 

 

5.6. Plano de emergência 

Perguntamos a escola se, no caso de haver algum imprevisto com a merenda, existe 

algum plano de emergência, e a resposta é que não existe plano de emergência, pois 

não existe possibilidade de haver imprevistos. 

 

5.7. Sistema de armazenamento para a merenda 

O controle e armazenamento são feitos pela supervisora da prefeitura, que faz a 

contagem semanalmente.  Planejar é controlar e acompanhar um adequado sistema 

com os registros de recebimentos, tempos de permanência dos produtos 

armazenados, entregas e controle sobre o inventário físico de mercadorias, 

possibilitando a sua identificação e retirada imediatas (RODRIGUES, 2010).  

5.8. Quantidade fornecida de merenda para a escola   
 

Arroz Feijão Carnes e 

acompanhamentos 

Macarrão 

40kg 16kg 56kg 15kg 

Autor (2017): Quantidade de alimento fornecido para a escola em Kg 



Quando tem aula após o feriado, a merenda é preparada de acordo com o número de 

alunos na escola, esse número é obtido através da contagem de alunos na entrada 

da escola. 

5.9. Preparação da merenda    
A merenda é preparada pelas próprias cozinheiras da instituição, ou seja, a merenda 

não vem pronta.  

 
                                         Autor 2017: Preparação do almoço dos alunos. 

 

 

5.10. Incentivo contra o desperdício 

Na escola onde foi realizado o estudo, existe incentivo contra o desperdício de comida, 

durante a entrega dos pratos, as cozinheiras dizem para que eles comam tudo e não 

joguem toda a comida no lixo, havendo advertências no caso em que um aluno é pego 

jogando praticamente toda a comida fora, ou seja, pegou a comida para jogar fora, 

literalmente. O Brasil desperdiça cerca de 35% da produção agrícola e tudo isso vai 

para o lixo. Estima-se que da área de produção até a mesa, cerca de 30% a 40% de 

alguns produtos, como verduras, folhas e frutas, sejam jogados fora. (Loureiro,2004, 

GOULART, 2008, p. 286). 

 

 

5.11. A nova gestão da merenda do prefeito   

 

À alguns dias, tem-se visto nas mídias sociais uma grande confusão com relação a 

crianças marcadas nas mãos para não repetirem a merenda, ou seja, comer mais de 

uma vez, mas a escola nos esclareceu que houve uma reunião com nutricionistas e a 



empresa terceirizada explicando que o prefeito atual diz que não quer a repetição 

apenas dos produtos industrializados (bolachas, pães e sucos), pois afeta a saúde 

das crianças, mas que não é vetada a repetição de merenda nos dias em que é servido 

comida. 

  

  



6. Resultados   

Os resultados obtidos foram satisfatórios, a implantação dos cartões coloridos para 

obter o controle da demanda do almoço e das crianças. As funcionárias aprovaram o 

método semelhante ao Kanban, pois elimina o uso de técnicas que geraram 

problemas anteriormente, e traz mais eficiência e velocidade no processo de 

distribuição de merenda aos alunos.  

Citado por Moura (2003) outros setores, naturalmente diferentes, empreenderam 

esforços para implantá-lo.  

Azul 

1x a merenda 

Vermelho 

Repetir Almoço/Café da 

manhã 

Verde 

Repetir Sobremesa 

  

  

 

 

  



7. Considerações finais 
 
Este artigo teve o objetivo de estudar o método utilizado pelas escolas para controlar 

o estoque de merenda escolar, e como a escola controla as repetições por parte dos 

alunos, tendo em vista os recentes acontecimentos com relação a merenda e o atual 

prefeito da cidade de São Paulo. 

Após feita a visita na escola, foi observada a aplicação de um método extremamente 

efetivo pelas funcionárias, para efetuar o controle das repetições de merenda, a escola 

utiliza o método de cartões para controlar a quantidade de vezes que um aluno comeu 

através das diferentes cores dos cartões, dependendo do número de vezes que o 

aluno comeu. 

Este artigo obteve conclusões visíveis com aplicação do método das fichas coloridas 

para o controle da merenda escolar. Pesquisas anteriores com autores relacionados 

a controle ajudaram na elaboração do mesmo.   
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