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1. RESUMO 

A distribuição eficaz da merenda escolar nas redes públicas de ensino, bem como a 

sua armazenagem adequada, é fator determinante para a manutenção dos alunos em sala 

de aula. Com a maior parte dos alunos provenientes de famílias de baixa renda, muitas 

crianças e adolescentes contam com a merenda escolar como a principal refeição do dia. 

Diante deste cenário, o arranjo logístico para garantir que os alimentos do cardápio estejam 

disponíveis conforme roteiro nutricional é de essencial. Acompanhando o fluxo da 

distribuição da merenda escolar em duas escolas públicas da zona leste de São Paulo, 

analisou-se o recebimento dos alimentos perecíveis e não perecíveis em sua periodicidade. 

No estoque, foi verificado a identificação clara do prazo de validade de cada produto e a 

utilização da técnica first-in/first-out a fim de minimizar o desperdício.    

  

2. INTRODUÇÃO 

A distribuição de merenda nas escolas públicas do Brasil surgiu em 1955, com a 

necessidade do governo Federal garantir a nutrição adequada aos alunos durante sua 

permanência em sala de aula. Seu objetivo é contribuir para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar. Com ela pretende-se manter os 

alunos nas escolas, diminuindo a sua evasão, além de contribuir com a diminuição da 

desnutrição infantil no país. 

A alimentação adequada, em especial nos primeiros três anos de vida e nos anos que 

antecedem a adolescência é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo do 

indivíduo. Se uma criança que esteja com fome for para a escola, ela não conseguirá 

aproveitar o conteúdo que lhe for passado. Por isso, é importante que todas as crianças 

estejam bem alimentadas durante sua permanência na escola. Sendo assim, a alimentação 

é fundamental para uma educação de qualidade e o sucesso de cada estudante.  

A constituição brasileira prevê pelo artigo 208, inciso VII, que o dever do Estado com 

a educação será efetivado com a garantia de atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

Atualmente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é gerenciado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é uma autarquia do 

Ministério da Educação (MEC). O FNDE é responsável pela transferência dos recursos do 

governo federal, o qual deve ser complementado pelos estados e municípios beneficiados.  

O valor repassado é baseado no censo escolar do ano anterior. O censo informa ao 

FNDE o número de estudantes matriculados na creche, pré-escola, ensino fundamental, 

escolas filantrópicas e, também, os estudantes das escolas quilombolas e indígenas. A partir 



desses dados é calculado quanto cada estado e município deverão receber por estudante 

matriculado. 

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo descrever o fluxo logístico da merenda escolar em 

escolas da rede pública do estado e município de São Paulo, bem como o problema de 

distribuição, armazenamento e descarte dos alimentos recebidos.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foram as pesquisas exploratória e descritiva. Procurou-se 

conhecer a origem da merenda escolar nas escolas públicas brasileiras, bem como seu 

funcionamento na atualidade. Utilizou-se ainda a pesquisa de campo, com coleta de dados 

em duas escolas públicas, sendo uma estadual e outra municipal, ambas localizadas no 

mesmo bairro da zona leste da cidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No dia 24 de agosto de 2017 foi realizado uma entrevista com a direção da escola 

estadual Professora Adalgisa Moreira Pires, ensino fundamental ciclo I, e no dia 25 de 

agosto de 2017 a entrevista foi feita com a direção do CEI Galileu Menon, instituição de 

ensino infantil destinado a crianças de 0 à 4 anos. Durante a entrevista foram feitas 

perguntas do tipo: 1) Quem realiza a compra dos alimentos perecíveis e não perecíveis; 2) 

Qual a frequência de compra destes alimentos?; 3) Como é feito a estocagem destes 

alimentos; 4) Como é realizado o preparo das refeições?; 5) Há muito desperdício de 

alimentos depois do preparo? 6) Os produtos chegam a vencer no estoque?  7) Qual o 

critério para a compra?; 8) Como é feito a distribuição do alimento já pronto aos alunos?; 9) 

Como é estimado a produção diária de alimentos para atender a demanda? 10) Como é feita 

a prestação de contas do que é comprado, consumido e descartado? 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na escola estadual Adalgisa Moreira Pires foi verificado que os alimentos não perecíveis 

(arroz, feijão, macarrão, enlatados, etc.) são recebidos uma vez por mês diretamente do 

governo do estado de São Paulo. Para os produtos perecíveis, a escola recebe uma verba 

para a compra de legumes, verduras, frutas, ovos e temperos. Estes alimentos são 

comprados semanalmente por uma empresa terceirizada que tem como função realizar a 

pesquisa de tomada de preço, onde são orçados três valores distintos. A empresa também 

se encarrega de entregar os alimentos diretamente na escola. O preparo da merenda é 



realizado por outra empresa terceirizada, a qual não pode reaproveitar alimentos preparados 

para o próximo turno ou dia seguinte. Findando o intervalo, todo o alimento preparado deve 

ser descartado. A escola também não recebe merenda seca, que seria o leite com 

achocolatado e bolachas ou pães. Não há um controle de desperdício. Os alimentos devem 

ser preparados e consumidos antes de seu vencimento. Estima-se o número de alimentos 

através do número de alunos matriculados anualmente e calcula-se o consumo diário 

através da contagem de pratos, não sendo este muito preciso, por haver repetição por parte 

de alguns alunos. Ao fim de cada mês, a escola deve prestar contas do que foi gasto até o 

dia 10 do mês seguinte. Monta-se um processo com todos os documentos (notas fiscais e 

relatórios) que é enviado para a secretária de educação de forma física. 

No CEI Galileu Menon, por se tratar de uma creche de tempo integral, as crianças ali 

matriculadas realizam cinco refeições diárias. Os alimentos não perecíveis são 

providenciados pela prefeitura. Já as carnes vêm da instituição filantrópica Cruzada Pró-

Infância, sendo todos os funcionários da escola subordinados à esta ONG. A escola conta 

ainda com uma verba para compra de alimentos adicionais, caso necessário. A prefeitura de 

São Paulo é responsável pelo envio dos produtos da feira, todas as quartas e sextas-feiras. 

No estoque é preciso separar e identificar os produtos fornecidos pela prefeitura e para ONG 

Cruzada, pois a prestação de contas é individual. Além disso, é incluído a data de validade 

de forma evidente em cada alimento, a fim de evitar o seu desperdício. A escola deve 

prestar contas através de relatório online de estoque e relatório das refeições servidas de 

acordo com a frequência dos alunos e funcionários. O CEI é ainda responsável pela 

comunicação às famílias cadastradas do programa Leve Leite, o qual é recebido 

mensalmente via correios.  

 
7. FONTES CONSULTADAS 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/967.pdf 

http://www.educacao.sp.gov.br/censo-escolar 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/671.pdf 

http://exame.abril.com.br/brasil/as-200-cidades-mais-populosas-do-brasil/ 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/12_pol_aliment_escol.pdf 

www.cruzada.org.br/ 

 


