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Em Andamento. 

A Gestão de Alimentação Escolar da E.E. Prof. Joaquim Silvério 

Gomes dos Reis 

RESUMO 

Este trabalho é uma investigação acerca da administração de alimentação 

escolar da E.E. Prof. Joaquim Silvério Gomes dos Reis do bairro Conj. Resid. José 

Bonifácio, Zona Leste de São Paulo, com o intuito de conhecer melhor a 

distribuição da merenda escolar desta escola. 

INTRODUÇÃO 

A demonstração de como acontece as operações que norteiam a 

distribuição de alimentos de uma escola estadual da cidade de São Paulo, se deve 

por conta de escândalos envolvendo as merendas escolares da cidade no ano 

passado, e o conhecimento de tais operações, tem sido objeto de muitas 

pesquisas. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho, é conhecer e demonstrar a 

administração de alimentação escolar da E.E. Prof. Joaquim Silvério Gomes dos 

Reis, onde iremos abordar questões pertinentes a aquisição, consumo, 

abastecimento, armazenamento, controle e desperdícios. 

METODOLOGIA 

A obtenção das informações foi conseguida a partir de uma visita até a 

escola, onde após o contato com a Diretora da mesma, foi realizada uma 

entrevista, seguida de uma visita nas instalações da escola para visualizar o 

funcionamento das operações e a utilização de um sistema utilizado. 
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DESENVOLVIMENTO 

Na visita, fui direcionado a falar com a Diretora da escola, Sra. Karla 

Cenira Silva Santos, pessoa responsável para responder as perguntas pertinentes 

a merenda escolar, ela de prontidão concedeu a entrevista, e foi obtida as 

seguintes informações: 

A aquisição dos materiais é feita mensalmente, e com frequência existe 

atraso na entrega dos materiais, nesses casos é fornecido o que tem no estoque, 

muitas das vezes bolacha,  

 A aquisição dos produtos in naturos quem faz é a diretora, contatando os 

fornecedores e fazendo a solicitação dos materiais. 

 Já os produtos industrializados, fica a cabo da Secretaria da Educação, que 

envia os materiais diretamente a escola. 

 A quantidade a ser comprada, acontece de acordo com três fatores, a 

média de alunos presentes no mês, a média de alunos comensais, e o tipo de 

material a ser distribuído. É feita a contagem de alunos presentes todos os dias, 

a partir dessa contagem, é feita a média de alunos presentes no mês, a média 

comensal, é conseguida a partir da contagem dos pratos distribuídos nas 

merendas, e o material a ser distribuído também é levado em consideração, já 

que é conhecido pelo os funcionários, quais matérias costumam ser mais ou 

menos consumidos  

O controle do que está no estoque é conseguido a partir do auxílio do 

sistema SAESP (Sistema de Alimentação do Estado de São Paulo), onde tudo 

que sai do estoque é dado baixa, isso serve tanto para produtos inaturos, quanto 

industrializados,  

Nota-se raro desperdício de alimento nessa escola, segundo a Diretora, 

uma vez que esse desperdício acontece somente quando é fornecido um alimento 

que os alunos não conhecem e rejeitam, os demais alimentos são consumidos de 

forma alinhada com o que é distribuído. 

Nenhum estudo é feito acerca dessa redução de percas no processo, 

porem os responsáveis pela distribuição dessa merenda, afirmam ter o 
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conhecimento da quantidade de material que deve ser preparada, se baseando 

na quantidade de alunos presentes e no tipo de alimento que vai ser distribuído. 

E o controle da demanda diária de alimento é feita através do sistema 

SAESP, juntamente com a contagem dos alunos e dos pratos distribuídos nas 

merendas. 

O controle acerca da qualidade e quantidade utilizada de cada material no 

preparo de cada receita (modo de preparo), é feita partir do cardápio oficial da 

Secretaria da Educação, cardápio esse publicado em diário oficial, onde nele esta 

discriminado o tipo de alimento e quantidade necessária a ser usada em cada 

receita, bem como a garantia de uma alimentação saudável e de qualidade nas 

merendas das escolas da cidade de São Paulo. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Todas as respostas foram conseguidas, e ainda tive a oportunidade de 

conhecer um pouco melhor as operações internamente, exceto pela chegada dos 

materiais na escola, que não pude presenciar pois ela aconteceria em um 

momento futuro à minha visita, e infelizmente não fui autorizado a fazer fotografias 

dos ambientes nem a gravação das operações, porém pude observar de perto a 

preparação das refeições e visualizar o sistema usado e como é organizado os 

materiais em estoque. 
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