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RESUMO 

O Brasil é o país em que apresenta a maior e mais diversificada experiência 

no que diz respeito a programas de alimentação e nutrição escolar.Os programas 

criados têm como objetivos e finalidade oferecer e distribuir alimentação a todos os 

alunos que frequentam a educação básica previamente iniciada como a educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. A merenda escolar consiste em atender 

às necessidades nutricionais dos alunos contribuindo no crescimento e 

aprendizagem. O presente estudo tem como finalidade verificar se a gestão da 

merenda escolar é a exigida pelos estatutos governamentais, onde uma das 

diretrizes da alimentação escolar diz que deve ser uma alimentação saudável e 

adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento 

escolar. O controle da presença de alunos através de planilhas proporciona uma 

administração melhor na preparação e distribuição das refeições, minimizando assim 

o desperdício da merenda escolar.O presente trabalho objetiva analisar se a gestão 

da merenda é feita de forma adequada para que atenda todos os alunos diante da 

demanda e do montante financeiro envolvido. A metodologia usada foi estudos de 

casos múltiplos em que os resultados observados na pesquisa orientam para uma 

resposta satisfatória quanto a gestão da merenda escolar e seu funcionamento, 

nutricionalmente os alimentos servidos seguem os padrões exigidos pelos órgãos 

governamentais.  

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Segundo o Ministério da Educação, o PNAE atenderá em todo o país cerca de 

41 milhões de estudante e para esse atendimento no ano de 2017 serão repassados 

aos estados e municípios R$4,5 bilhões destinados à compra de merenda escolar. O 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) conhecida como Merenda 

Escolar, é uma política pública direcionada ao ambiente escolar que regulamentada 



como universal, tendo como objetivo contribuir para o crescimento, o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. 

Na década de 90 foi implantada a descentralização da merenda escolar,  onde 

a aquisição da alimentação ficou a cargo dos Estados e Municípios. 

Descentralização é a redistribuição das responsabilidades da execução, ou seja, os 

recursos vão para os estados, Distrito Federal e municípios, que podem, inclusive, 

repassar para as escolas. (SILVA, 2013). 

A gestão descentralizada da alimentação escolar constituiu para uma melhor 

qualidade nas refeições, além de viabilizar o oferecimento de uma alimentação 

escolar condizente com os hábitos alimentares dos estudantes. 

 O PNAE foi implantado em 1955 e nele são atendidos todos os alunos da 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 

de jovens e adultos), que devidamente matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e ou entidades conveniadas com o poder público. Todo o repasse da 

verba devido à descentralização é feito diretamente aos estados e municípios, onde 

o valor definido é de acordo com a modalidade de ensino e com base no censo 

Escolar feito no ano anteriormente.Os órgãos que fiscalizam e acompanham o 

Programa são feitos por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Tribunal de Contas da União 

(TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. (FNDE, 2017). 

A sociedade se faz necessário e deve acompanhar e fiscalizar toda gestão 

pública, para que o repasse feito ao estado e município esteja de fato chegando para 

as merendas escolares. (BARROS, 2014). 

 Sabe-se que a merenda escolar tem sido encarada como um grande apoio 

nutricional para as crianças carentes, onde por vezes é a única refeição do dia. 

Do repasse destinado a merenda feito pelo tesouro nacional para as 

prefeituras e estados, 70% devem ser destinados para os alimentos básicos, sendo 

semi elaborados e in natura, os 30% restantes estão destinados para aquisição dos 

alimentos constituídos enlatados, os embutidos, doces, os alimentos compostos ( 

dois ou mais alimentos que são embalados separados para o consumo conjunto), as 

preparações semi prontas ou aquelas prontas, ou alimentos concentrados ( aqueles 

destinados em pó para reconstituição). (BARROS, 2014). 

A distribuição da merenda foi uma questão em que o Estado por meio de uma 

forma mais flexível, organizou estruturas burocráticas descentralizadas em prol de 



um processo mais eficiente e eficaz nas políticas públicas. De acordo com Santos 

(2016), a terceirização compreende como o repasse ou delegação de determinadas 

atividades para serem executadas por outras organizações, de forma a maximizar os 

serviços. As atividades da merenda escolar serão transferidas a uma empresa 

especializada em alimentação, que prestará indiretamente serviços que antes 

sobrecarregavam o Estado. 

Contudo a merenda escolar tem uma definição de padrões de manipulação, 

preparação, armazenamento, transporte, fracionamento e distribuição definidos na 

Resolução Diretoria Colegiados (RDC) Nº 216 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). (BEUX, 2013). Essa Resolução visa que ações de controle 

sanitárias e inspeções sejam aplicadas visando assim à proteção da saúde da 

população em específico aos alunos que todos os dias consomem a merenda 

escolar. 

 

2. OBJETIVO 

 

Esta pesquisa objetiva elucidar o universo da merenda escolar e todo o 

processo da política pública em uma escola pública do Estado de São Paulo sob a 

ótica das operações e administração desse serviço, e com isso saber se é possível 

melhorar a gestão da merenda escolar e se está seguindo nutricionalmente o que é 

demandado pelos órgãos governamentais. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Para Gil (2012), a pesquisa tem um caráter pragmático, ou seja, é um 

procedimento realista que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos. 

Para atender aos objetivos propostos, o texto se apoia na metodologia de 

estudo de casos múltiplos de ordem exploratória nos campos da nutrição, da 

educação e das políticas sociais que envolveu uma pesquisa bibliográfica, que será 

complementado com estudos de caso que foram coletados por meio de entrevistas 

em profundidade com diretores de escolas públicas,para um melhor entendimento 

da gestão da cadeia de abastecimento e do planejamento da merenda escolar.A 



pesquisa exploratória visa a propiciar ao pesquisador um melhor conhecimento 

sobre oestudo em questão. (VIEIRA, 2002). Um dos métodos de análise 

utilizadospara o controle da merenda escolar é feito por planilhas de medição, que 

ao final do mês são entregues para a Prefeitura. A entrevista foi realizadaem agosto 

de 2017através de um roteiro de entrevista elaborada exclusivamente para a gestão 

da merenda escolar. A escolha do local foi definida com o critério de ser uma escola 

pública na Zona Leste de São Paulo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 – Estudo de Caso 1 

 

A primeira pesquisa foi realizada na EMEF (Escola Municipal do Ensino 

Fundamental), José Lins do Rego no dia 07 de agosto de 2017. Trata-se de uma 

escola municipal localizada na RuaAugusto Ferreira Ramon, nº 54 Jardim Tietê, 

instalada a 49 anos. 

A entrevista foi realizada com a assistente da diretoria da escola, onde foi 

passado quena escola estão matriculados 657 alunos, com idades entre 6 e 14 

anos, atendendo o fundamental 1 e 2. A escola possui 2 turnos, sendo um na parte 

da manhã e outro a tarde. A carga horária de estudos é das 07:00hs às 12:00hs para 

os alunos matriculados no período da manhã e das 13:30hs às 18:30hs para os 

alunos matriculados a tarde. 

A merenda escolar é servida para todos os alunos de ambos os períodos, 

intercalando 3 horários de intervalo para cada período. Os alunos têm um intervalo 

de 20 minutos cada para a refeição principal e ao entrar na escola é servido a 

merenda de entrada para ambos os períodos também, com duração de 10 minutos. 

Toda a merenda da escola é distribuída por uma empresa terceirizada que é a 

Milano Brasil, uma empresa referência no segmento de distribuição. A Milano Brasil 

faz toda a compra e distribuição para a escola e a quantidade a ser comprada é 

realizada de acordo com a frequência de alunos. 

 A armazenagem dos produtos na escola é em uma sala de estoque que 

possui tela, proteção de calha, prateleira de alvenaria e conta com 2 freezers para 

armazenamento dos produtos perecíveis que necessita de refrigeração. Na sala de 

estoque e na cozinha é proibida a entrada de pessoas não autorizadas e sem os 



equipamentos necessários para a manipulação, isso tudo é para evitar a 

contaminação dos alimentos, tornando o espaço acessível somente a merendeiras 

que são funcionárias da Milano. São 4 merendeiras que se dividem entre o turno da 

manhã e da tarde. 

O cardápio servido aos alunos são elaborados pela nutricionista da prefeitura, 

que repassa para a Milano, onde na Milano também se faz um acompanhamento de 

nutricionistas da própria empresa para certificar que tudo está sendo seguido. Todo 

o cardápio é estudado pela nutricionista para que seja uma alimentação balanceada 

e saudável, eliminando os alimentos que não apresenta nenhuma fonte nutricional. 

No cardápio é acrescentado carne bovina, e excluíram a salsicha, por se tratar de 

um alimento com muito corante. 

A merenda é porcionada e pesada variando de acordo com o alimento 

servido, não apresentando homogeneidade de peso entre os itens. A merenda 

escolar é servida aos alunos em pratos (vidro),copo (plástico), e colher e garfo 

(metal). Pela manhã e pela tarde o inspetor de alunos passa nas salas para fazer 

uma contagem dos alunos, que é anotado em uma planilha que é repassada as 

merendeiras para que façam as quantidades necessárias de refeições. Ao final do 

mês através dessas planilhas é feito um relatório (medição) para o envio à prefeitura. 

 

Figura 1 - Relatório Mensal (Medição) 

 

Fonte: Os Autores (2017) 

 

Os alunos podem repetir a refeição, somente o lanche da manhã não é 

permitido à repetição. Por muitas vezes a merenda da escola é a única opção de 



refeição para alguns alunos e por motivos assim é permitido que ele se sirva 

novamente. 

Existe um cardápio especial para crianças que precisam de dieta diferenciada, 

como aqueles que têm restrições à lactose, etc. 

 

Figura 2 - Dieta Especial 

 

Fonte: Os Autores (2017) 

 

Para que o aluno faça uso dessa dieta especial é imprescindível que seja 

entregue a escola algum documento que comprove que este aluno não pode se 

alimentar da refeição normal. Após a entrega desse documento, a escola faz uma 

solicitação de dieta especial à prefeitura. 



Figura 3 - Solicitação Dieta Especial 

 

Fonte: Os Autores (2017) 

 

As sobras da merenda é somente aquelas em que o aluno deixa no prato e 

joga no lixo. Pois não há sobras das refeições, por se tratar de um planejamento do 

quanto se deve preparar, pensando em aluno que por vezes falta, mas tem aquele 

em que se dispõe a pegar novamente.As sobras são descartadas no lixo e coletadas 

pela empresa responsável pela coleta. 

 

4.2 Estudo de Caso 2 

 

A segunda pesquisa foi realizada no EMEI (Escola Municipal do Ensino 

Infantil) Cecilia Meireles no dia 09 de agosto de 2017. Esta escola municipal está 

localizada na rua Dr. Paulo Queiroz, nº 987 Jardim Nove de Julho, fundada há 38 

anos. 

A entrevista foi realizada com a assistente da diretoriada escola. Na escola 

estão matriculados 278 alunos no período da manhã e 280 no período da tarde, com 

idades entre 4 e 5 anos. A carga horária de estudos é das 07:00hs às 13:00hs para 

os alunos matriculados no período da manhã e das 13:00hs às 19:00hs para os 

alunos matriculados a tarde. 



A merenda dessa escola também e distribuída pela empresa Milano Brasil 

que faz toda a compra e distribuição para a escola e a quantidade a ser comprada é 

de acordo com a quantidade de alunos.  

A entregaé feita de 2 a 3 vezes por semana e a armazenagem é feita em uma 

dispensa onde contém 1 geladeira, 1 freezer e prateleiras de ferro. As janelas 

contêm telas e o acesso também é restrito. 

O controle da merenda é feito pela frequência dos alunos, que são anotados 

todos os dias em uma planilha pelo inspetor de alunos que passa para as 

merendeiras prepararem as refeições de acordo com a quantidade de alunos 

presentes.  

Figura 4 - Controle Diário de Merenda Servida 

 

Fonte: Os Autores (2017) 

 

A escola trabalha com 4 merendeiras, sendo duas na parte da manhã e duas 

na parte da tarde. Também trabalha com um degustador para provar a refeição 

principal. Todos eles são funcionários da empresa Milano Brasil. Uma nutricionista 

da mesma empresa comparece na escola duas a três vezes por semana para 

verificar se o cardápio está sendo seguido conforme é repassado pela prefeitura. A 



nutricionista da prefeitura visita a escola uma vez por mês sem aviso prévio para a 

verificação do cardápio e da armazenagem. 

     

Figura 5 - Cardápio Semanal 

 

Fonte: Os Autores (2017) 

As refeições são servidas em pratos e canecas de plásticos e garfos e 

colheres de metal. As higienizações dos talheres são feitas manualmente pelas 

merendeiras e as sobras das refeições (somente as que são deixadas no prato), são 

descartadas no lixo comum. 

 

4.3Estudo de Caso 3 

 

A terceira pesquisa ocorreu na EMEF Prefeito José Carlos de Figueiredo 

Ferraz, no dia 11 de agosto de 2017. A escola fica situada a rua Alexandre Bain, 89 

Jardim Coimbra. 

Devido à ausência da diretora, a pesquisa foi respondida por uma funcionária 

da secretariae com duas funcionárias da empresa responsável pela distribuição da 

merenda. A escola prepara uma média de 380 refeições diárias entre os períodos da 

manhã e tarde. Para os alunos que entram na parte da manhã é servido um lanche 

na entrada e o almoço na saída e os alunos da tarde almoçam na entrada e tomam o 

lanche na saída. 

A empresa responsável pela compra, controle e distribuição da merenda 

escolar é a Apetece, uma empresa que a bastante tempo presta esse serviço a 



prefeitura. A empresa deixa fixas na escola para o manuseio dos alimentos e a 

preparação das refeições quatro funcionárias. O armazenamento dos alimentos é 

feito em uma sala com janela e que contém prateleiras, uma geladeira grande e um 

freezer. Nenhum funcionário da escola tem permissão de acesso a esta sala, e nem 

a cozinha. 

Os alimentos são entregues de 2 a 3 vezes por semana, sendo que na 

primeira vez é entregue um montante, daí passa a ser feito um controle diário dos 

alimentos para que nas próximas entregas sejam feitas somente a reposição do que 

foi consumido. 

Apesar de ser empresa diferente das outras escolas visitadas, o sistema de 

controle de alimentos e preparação da merenda é o mesmo, onde a nutricionista 

passa na escola duas a três vezes por semana e a nutricionista da prefeitura ao 

menos uma vez por mês. 

Como tem um controle rigoroso em relação a quantidade preparada de 

refeições, as sobras de refeições feitas é quase zero, sobrando apenas o que os 

alunos deixam no prato, e estas sobras são jogadas no lixo comum. 

 

 

1. RESULTADOS 

 

Conforme foi observado, dentro do cenário de gestão da merenda escolar é 

extremamente importante o controle na distribuição, armazenagem e preparação dos 

alimentos. 

As questões abordadas neste artigo apresentaram de forma sucinta que o 

direito social a merenda escolar é de extrema importância para o crescimento e 

desenvolvimento na educação dos estudantes que frequentam as escolas públicas 

brasileiras. A implementação da merenda escolar propôs reduzir a desigualdade no 

âmbito escolar, onde todos recebem a alimentação balanceada e saudável. 

Com a descentralização dos recursos do Programa da merenda escolar onde 

os Estados e Municípios foram denominados, obteve-se êxito na tomada de decisão 

dos gestores da alimentação, onde possuem autonomia para a compra das 

refeições. Foi um grande avanço que favoreceu a inserção de empresas nas 

distribuições da merenda escolar. 

O resultado desta pesquisa aponta que o processo de controle de merenda 

adotado pelas escolas estudadas oferece respostas precisas de alinhamento entre 



demanda e fornecimento pelas empresas, resultando no melhor aproveitamento da 

merenda fornecida. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao descrever a sistemática de funcionamento do PNAE, podemos observar 

que os processos de distribuição são relativamente semelhantes a todas as escolas, 

podendo variar somente a quantidade. O que podemos ressaltar é que o programa 

oferece o que os alunos necessitam para uma aprendizagem e formação adequada. 

O objetivo geral deste trabalho foi elucidar como é feita a gestão da compra, 

entrega, armazenamento e preparação da merenda escolar em algumas escolas 

públicas na zona leste. 

O desenvolvimento do referido estudo possibilitou uma análise de que a 

gestão descentralizada da merenda escolar, mesmo sendo feita por empresas 

diferentes, segue o mesmo padrão, mudando apenas a quantidade a ser entregue, 

por alinhar conforme a demandados alunos de cada escola, que com o controle de 

alunos é possível minimizar o desperdício dos alimentos. 

Os resultados observados na pesquisa orientam para uma resposta 

satisfatória quanto a gestão da merenda escolar e seu funcionamento, 

nutricionalmente os alimentos servidos seguem os padrões exigidos pelos órgãos 

governamentais.  

. 
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