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RESUMO 

O presente estudo aborda como a merenda escolar é armazenada e distribuída em 

uma das escolas públicas da Zona Leste da cidade de São Paulo. Foi realizada uma 

pesquisa de campo afim de se utilizar como base desse estudo exploratório 

qualitativo. Para uma maior análise do fenômeno, foi abordado o estoque e a 

armazenagem dos alimentos destinados à merenda dos alunos, de modo que a 

pesquisa possa ajudar a alcançar o objetivo do artigo, que é a análise da estocagem 

e distribuição da merenda escolar. 

Palavras-chaves: Escola pública; Merenda; Estoque. 

 

ABSTRACT 

The present study deals with how school meals are stored and distributed in one of the 

public schools in the East Zone of the city of São Paulo. A field research was carried 

out in order to be used as a basis of this qualitative exploratory study. For a greater 

analysis of the phenomenon, it was approached the stock and the storage of the food 

destined to the students' lunch, so  the research could help to reach the objective of 

the article, that is the analysis of the storage and distribution of the school lunch. 

Keywords: Public school; Lunch; Stock. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

O Estado de São Paulo possui 3.175 escolas distribuídos em 100 municípios, 

sendo que são feitas cerca de 1,7 milhões de refeições, onde o método de distribuição 

de verba para compra destas refeições é centralizado, ou seja, a verba é totalmente 

oriunda do estado e é utilizada pelo próprio estado para comprar a merenda. Cerca 

de 1,4 milhões de alunos são atendidos em cerca de 2.215 unidades de escolas que 

são descentralizadas, ou seja, que as verbas vêm do estado e são repassadas para 

os municípios comprarem as merendas. 

Em função da pesquisa de campo realizada na Escola Estadual da Zona Leste, 

foi desenvolvido essa proposta de trabalho que procura mostrar o planejamento, 



 

                                                                                                              
desenvolvimento e procedimentos que são tomados em relação a merenda escolar 

que é servida nas escolas estaduais. 

  O objetivo é apresentar os processos adequados e voltados a alimentação que 

é servida aos estudantes, visando desde o seu recebimento a Unidade de Ensino até 

o   seu destino final, passando pelo processo de distribuição dos alimentos, estocagem 

e o destino que é viável a sobra do mesmo.  

 

2- METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica visa interpretar os conceitos de estoque e merenda. A 

pesquisa envolveu uma visita técnica à Escola Estadual, visando compreender o 

processo de estocagem e distribuição das merendas escolares para os alunos da rede 

estadual. 

A pesquisa exploratória definida por Gil (2007) tem como objetivo proporcionar 

familiaridade com o problema, afim de torna-lo mais explícito ou construir 

possibilidade. Podendo envolver levantamento bibliográfico e entrevistas com 

pessoas experientes no problema investigado. 

A escola adotou uma nova medida sobre a alimentação por isso não há desperdício. 

Pois os professores de ciências incentivam os alunos a não desperdiçar.  

Os objetivos desse artigo é analisar o fornecimento e a estocagem da merenda 

escolar nesta escola da Zona Leste de São Paulo. 

Assim como o planejamento de um plano de emergência na unidade de ensino 

caso ocorra algum imprevisto. 

 

3- DESENVOLVIMENTO  

3.1- Merenda  

De acordo com Menezes e Santos (2001) a merenda escolar no Brasil teve 

origem com o Programa de Merenda Escolar (PME) fundado em 1954. O objetivo era 

fornecer uma alimentação adequada para saciar a fome dos estudantes de escolas 

públicas. O projeto era executado em Brasília com o cuidado da Comissão Nacional 

de Alimentos. 

Em 1935 devido ao tempo em que as crianças passavam na escola, surgiu a 

necessidade de proporcionar um lanche para elas, a ideia foi de oferecer “Um Copo 

de Leite”, nome do projeto (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017). 



 

                                                                                                              
Em 1956, o município de São Paulo cria para os alunos do Ensino Fundamental 

o projeto chamado “Caixa de Assistência Escolar”, cujo objetivo era oferecer merenda 

aos alunos de baixa renda. 

Segundo a Prefeitura de São Paulo (2017) em 1956 a 1960, com o objetivo de 

melhorar a educação, os professores tiveram a ideia de oferecer a “Sopa Escolar” nas 

escolas. 

 A partir de 1993 a merenda escolar foi descentralizada e passou para as 

escolas federais, estaduais e municipais. Com essa nova gestão, os governantes 

passaram a criar o menu, assumindo a responsabilidade pela admissão de 

funcionários como cozinheiras, equipe de assistência, a aquisição dos 

eletrodomésticos como geladeira, fogão e freezer e junto os instrumentos como 

pratos, talheres e copos de plásticos (MENEZES e SANTOS, 2001).  

Segundo a Prefeitura de São Paulo (2017) depois de ter passado por várias 

secretaria voltou para a secretaria de educação a responsabilidade da distribuição da 

merenda na Prefeitura. 

Conforme Prefeitura de São Paulo (2016) a Lei 16.140 de 05/04/2016 torna 

obrigatória a inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na 

alimentação escolar do sistema municipal de ensino de São Paulo. A partir dessa lei, 

a Prefeitura passa a dar preferência a produtos orgânicos destinados a alimentação 

das escolas municipais. 

Pelo menos 30% dos recursos destinados à merenda devem ser investidos na 

compra de produtos da agricultura familiar sem a necessidade de licitação, desde que 

os preços sejam compatíveis com os do mercado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2017). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas 

da educação básica pública. O governo federal repassa aos estados, municípios e 

escolas federais, valores financeiros em 10 parcelas mensais (de fevereiro a 

novembro) para a garantia dos 200 dias letivos, conforme o número de alunos 

matriculados em cada rede de ensino (FNDE, 2017). 

De acordo com Menezes e Santos (2001) o PNAE tem o intuito de que os 

menus de refeição nas escolas sejam saudáveis e que tenham aproximadamente 350 



 

                                                                                                              
calorias e 9 gramas de proteínas em cada prato de alimento para que assim os alunos 

cresçam fortes e saudáveis. 

De acordo com Belik et.al. (2011) a aquisição dos alimentos é feita através da 

lei 8.666 de 21 de junho de 1933, com licitações e documentações da gestão pública, 

depois desta burocracia a secretária da educação podem obter os mantimentos. O 

capital para aquisição vem da Secretária da Educação através do PNAE. 

Ainda segundo os autores, o capital do Governo Federal não pode ser utilizado 

para aquisição de gás de cozinha, produtos de higiene e nem o pagamento de salário 

para nenhum funcionário da escola. Este capital é unicamente para a obtenção dos 

mantimentos nas escolas.  

Diariamente são servidas 1,7 milhões de refeições nas 3.129 unidades 

escolares, em 100 municípios do Estado de São Paulo de forma centralizada com o 

Estado é responsável pela compra e distribuição dos insumos às escolas. Já em 2.270 

unidades de 545 municípios, 1,4 milhões de alunos são atendidos de forma 

descentralizada, isto é, é realizado o repasse de verbas para que os municípios 

adquiriam as refeições (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

Para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são considerados 

básicos os alimentos: leite, leite em pó, peixe, sardinha em conserva, frango, miúdos, 

carne bovina, carne salgada, charque ou carne seca, carne suína, óleo de soja, 

vinagre,  milho para pipoca, milho para canjica, sal, açúcar, melado de cana, rapadura, 

mel de abelha, suco de laranja concentrado, suco natural, polpa de frutas, frutas, açaí, 

legumes, polpa de tomate, macarrão, queijo coalho, queijo minas, margarina, 

manteiga, óleo de soja, toucinho defumado, banha, temperos, mandioca, macarrão, 

queijo de coalho, queijo minas, sagu,  sêmola de milho, soja em grão, trigo para quibe, 

verduras/hortaliças, vinagre, polvilho, amido de milho, arroz,  batata doce, batata 

inglesa, biscoito de polvilho, bolacha doce (tipo maisena), bolacha salgada (tipo 

cracker), café, canjiquinha/xerem, farinha de mandioca, creme de milho, farinha de 

milho, farinha de rosca, farinha de tapioca, farinha de trigo, fécula de batata, feijão, 

lentilha, grão de bico, inhame, cará e fubá (BELIK et.al., 2011). 

Ainda de acordo com os autores, o PNAE é considerado um dos melhores 

programas de refeições do Mundo, cotidianamente são distribuídas aproximadamente 

37 milhões de pratos com a gestão através do Capital do Governo Federal. 



 

                                                                                                              
Segundo o Ministério da Educação (2017) o recurso que é repassado pelo 

Governo Federal para as merendas é de R$ 0,30 por dia para alunos da pré-escola, 

ensino fundamental, ensino médio e EJA. Já os alunos de creches, escolas indígenas 

e quilombolas recebem R$ 0,60 e os alunos do regime integral por meio do Programa 

Mais Educação recebem R$ 0,90.  

Conforme Menezes e Santos (2001) a merenda escolar é fundamental para os 

alunos, pois para as crianças que vivem nas comunidades a merenda é a única 

refeição que elas têm para se alimentarem. 

Para transformar esses ingredientes em merenda, eles precisam estar à disposição 

das cozinheiras. Para que isso aconteça, existe a necessidade deles serem 

armazenados em estoque. 

 

 3.2- Estoque 

 A descoberta da logística é totalmente sinalizada para a gestão de estoque 

através de insumos, de modo que a logística e o estoque tenham uma metodologia 

especial. O estoque é apontado como uma ferramenta muito importante para as 

empresas, visto que ele agrega a parte calculista entre bens e produtos e acarreta um 

capital em forma de lucro para os negócios (TADEU, 2011). 

 Quando as empresas adquirem os produtos elas necessitam do estoque para 

poder armazená-los. Já a logística é essencial para transportar as mercadorias até a 

empresa e depois de armazenadas dentro do estoque é feita a distribuição dessas 

mercadorias (TADEU, 2011). 

Para Arnold (2011, p. 247) os estoques são materiais e suprimentos que a 

empresa mantém para vender ou para fornecer insumos ou suprimentos para o 

processo de produção. Todas as empresas necessitam de manter estoque, o que 

constituem uma parte substancial dos ativos totais. 

Segundo Martins e Campos (2009, p. 168) os estoques têm a missão de 

funcionar como reguladores do fluxo de negócios. Ressaltam ainda que, a velocidade 

do recebimento de mercadorias é diferente da velocidade de utilização das mesmas, 

por isso há necessidade de se manter um estoque. 

Sem estoques é impossível de uma empresa trabalhar, pois é responsável por 

amortecer os vários estágios da produção até a venda final do produto (DIAS, 2012, 

p.7). 



 

                                                                                                              
Sendo que é fundamental que se trabalhe com um estoque de segurança para 

a que não falte produtos para atender a demanda (GASNIER, 2002). 

Para Arnold (2011, p. 253) na administração de estoques o termo é utilizado 

para descrever a disponibilidade de itens quando necessário sendo uma mensuração 

da eficácia da administração de estoque. 

Para Ballou (2015, p. 277) gerenciar estoques é também equilibrar a 

disponibilidade dos produtos e serviços com os custos de abastecimento que são 

necessários para um determinado grau dessa disponibilidade. 

Para Dias (1993, p. 62) o estoque mínimo ou estoque de segurança é a parte 

mínima de estoque que tem de existir destinado a cobrir eventuais atrasos no 

suprimento afim de evitar interruptamente o processo produtivo. 

 

4- RESULTADOS 

A visita técnica foi realizada na Escola Estadual, situada na Zona Leste da 

Cidade de São Paulo na data de 10 de agosto de 2017. 

A escola possui cerca de 1.500 alunos, distribuídos nos turnos da manhã, tarde 

e noite. 

O planejamento da merenda escolar é feito pela Secretaria da Educação. 

Fazem parte do cardápio a ser servido macarrão, arroz, feijão, carne bovina, carne 

suína, frango, sardinha, legumes, verduras, ovos e frutas, que são preparados na 

cozinha da escola,  conforme a figura 1. 

Figura 1– Planejamento da Merenda Escolar 

  

Fonte: Autores (2017). 

Sem Cardapio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Data 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago

Arroz Arroz Arroz Arroz Carreteiro Macarrão ao Molho Acabech

Feijão Carne Suina Fejão Branco Cozido (Arroz + Carne Bovina) (Macarrão + Salcicha)

Ovos Mexidos com Brocolis Carne moida Refogada Salada Fruta

Sem Cardapio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Data 28/ago 29/ago 30/ago 31/ago 01/set

Arroz Macarrão Alho e Oleo Arroz Macarrão ao Sugo

Feijão Vejetariana Com Atum Arroz Feijão branca de Legumes com Sardinha

Farinha de mandioca Salada Carne moida ao molho (Batata,cenoura,abobora) Fruta

Salada Carne bovina refogada

Sem Cardapio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Data 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set

Arroz Arroz Arroz Carreteiro Macarrão ao Sugo

Feijão Sardinha a Scatech (Arroz + Carne Bovina) com Sardinha

Omelete com cenoura ralada Fruta Salada  

Sem Cardapio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Data 11/set 12/set 13/set 14/set 15/set

Arroz Macarrão a chinesa Arroz Verde (Salsa e Sebolinha) Arroz Carreteiro Macarrão ao Molho Acabech

Feijão Vejetariana Macarrão + carne Suina Salada de Feijão Branco (Arroz + Carne Bovina) (Macarrão + Salcicha)

Farinha de mandioca Salada Com atum Salada Fruta

Salada

26

Ovo

27

Legumes e Verduras FrutaLegumes e Verduras

Padrão

item do 

enrriquecimento

Padrão

item do 

enrriquecimento
Legumes e Verduras Legumes e Verduras FrutaLegumes e Verduras

28 Padrão

FERIADO

item do 

enrriquecimento
Ovo Fruta Legumes e Verduras

Legumes e Verduras Fruta

29
Padrão

item do 

enrriquecimento
Legumes e Verduras Legumes e Verduras



 

                                                                                                              
 Os ingredientes não perecíveis denominados secos são entregues 

mensalmente por caminhão, já os ingredientes perecíveis como ovos, frutas e 

verduras, são entregues semanalmente à escola. 

 Os alimentos são estocados com data de vencimento, a fim de haver um 

controle do estoque para que não haja perda de alimentos por vencimento da data de 

validade, conforme a figura 2. 

 

Figura 2 – Alimentos estocados 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

A quantidade de merenda oferecida é uma medida padrão feita através de uma 

espumadeira (100 gramas) e são distribuídas em média pela manhã 165 pratos, a 

tarde são 289 pratos e a noite são 55 pratos a noite. Conforme a tabela de controle 

da merenda oferecida de acordo com a figura 3, demonstra a quantidade servida em 

cada período.  

 

Figura 3 – Controle da Merenda Escolar 

 



 

                                                                                                              

 

Fonte: Autores (2017). 

 Caso ocorra algum imprevisto, como por exemplo a falta de água na escola, 

onde as cozinheiras ficaram impossibilitadas de prepararem a merenda, é ofertado 

aos alunos merenda seca como bolacha e um copo de suco. 

Existe o Programa Merenda Escolar (PME) onde o governo manda verba para 

700 alunos para comprar merenda como frutas, verduras, ovos e legumes. 

O preparo de alimentos é realizado para que não haja desperdício, não existe 

controle sobre o desperdício, mas estima-se que não deva ser nem de 5% do total 

preparado. Visto que as professoras de Ciências fazem um trabalho de 

conscientização com os alunos para que não desperdicem os alimentos das 

merendas. Além dos alunos terem um hábito de comerem bem. 

Toda a sobra de merenda preparada e não consumida é jogada no lixo para 

destino ao aterro sanitário. Já a merenda que não foi prepara, fica armazenada no 

estoque para que seja preparada no dia seguinte. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão central desse estudo é a análise de todo o processo voltado a 

alimentação servida nas escolas, exibindo toda a sua organização desde a sua 

distribuição, até a chegada da merenda aos alunos. 

Por essa razão foram identificadas cada etapa desse procedimento, a fim de 

mostrar como é realizado todo o seu funcionamento. 



 

                                                                                                              
 

Como a quantidade de escolas estaduais é muito grande, seria impossível que 

houvesse uma distribuição diária de produtos destinados à merenda. Para isso, a 

Escola Estadual da Zona Leste, faz uso de manter um estoque a fim de poder atender 

a demanda das merendas. 

Esse estoque tanto serve para suprir a demanda diária, como também é 

necessário para que no caso de alguma emergência, ele possa suprir a necessidade 

da demanda. 

O objetivo do artigo foi concluído, visto que foi apresentado nesse estudo como 

é realizado a distribuição e armazenamento dos produtos destinados a merenda 

escolar. 
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