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MERENDA ESCOLAR: ORGANIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA 

1. RESUMO 

Este artigo visa evidenciar quais os cuidados que devem ser tomados ao 

estocar os alimentos que farão parte da alimentação de alunos, com foco no 

trabalho realizado em uma unidade escolar na Zona Leste de São Paulo, a partir de 

informações fornecidas pela coordenadora da escola abordaremos alguns conceitos 

que são utilizados mesmo sem o conhecimento específico na área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A unidade escolar está situada próximo ao extremo leste de São Paulo, mais 

precisamente no bairro Itaim Paulista, no formato de creche e pré-escola atende 

crianças da região. O artigo se mostrou necessário por termos recentemente alguns 

assuntos que deixaram a merenda escolar e a alimentação com destaque maior, o 

que torna a busca sobre o assunto maior. 

Diversas vezes são exibidos em veículos da mídia alguma pesquisa ou 

reportagem sobre a importância da alimentação e por se tratar de um conteúdo 

muito importante, que influencia diariamente a rotina de todos, desde aqueles que 

possuem pouco até os que possuem muito, tratando apenas de alimentos, é bom 

conscientizar as pessoas dos benefícios e malefícios que envolvem esta 

característica humana, que é comer. 

 

3. OBJETIVOS 

Mostrar a importância de pequenos atos e rotinas que tornam atividades 

ligadas a alimentos o mais correta possível, evitando desperdícios e principalmente 

problemas de saúde para outras pessoas, no âmbito escolar. 

Já os específicos são: 

Identificar a importância da merenda escolar; 



Recolher informações de como é efetuado o controle dos alimentos; 

Evidenciar cuidados obrigatórios na alimentação, que afetam a merenda 

escolar diretamente. 

 

4. METODOLOGIA 

Utilizamos livros para estudar alguns conceitos logísticos, para afirmações 

sobre merenda escolar sites do governo, documentários e artigos, já para 

informações da unidade escolar em questão, realizamos uma visita e uma pequena 

entrevista com a coordenadora do local para colhermos mais informações a respeito 

da armazenagem e produção das refeições. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. ALIMENTOS PERECÍVEIS E A LOGÍSTICA 

Ao trabalhar com alimentos devemos seguir alguns passos cruciais 

informados pelos fabricantes, além de preparar o local em que estes mantimentos 

serão armazenados para evitar sua deterioração. As restrições são relativas de 

alimento para alimento, é influenciada diretamente por características biológicas, 

físicas e químicas dos itens. 

Algumas destas restrições, de maneira básica, estão listadas abaixo: 

Biológica e química: contaminação, umidade, ventilação, iluminação, prazo de 

validade, temperatura, exigências sanitárias, etc. 

Física: acondicionamento, embalagem, unitização, armazenagem, 

empilhamento, manuseio, tempo, vibração, impactos, etc. 

Para um funcionamento correto do processo logístico envolvendo alimentos 

perecíveis estas condições citadas acima devem ser no mínimo parcialmente 

avaliadas e seguidas para cada uma das etapas do processo. 

 



5.2. ALIMENTAÇÃO X DESEMPENHO 

A alimentação ter influência em desempenho e rendimento, não sendo 

específico a respeito da atividade exercida, não é uma novidade, muito se fala em 

ter uma alimentação saudável para também se manter saudável e essa busca por 

nutrientes que o corpo necessita é a razão para termos, em teoria, uma refeição 

balanceada.  

Claro que muitas vezes as pessoas não seguem tal indicação e preferem 

optar por refeições mais práticas e rápidas devido a sua rotina ser muito corrida, 

possuir pouco tempo ou até mesmo estar distante de algum estabelecimento que 

comercialize alimentos, enfim, o que não modifica o risco de consumir alimentos 

ricos em gorduras e etc., que se tornam perigos à saúde da pessoa em questão.  

É certo que tudo o que ingerimos faz, ou fará, alguma diferença em nosso 

corpo e saúde, positivo ou negativamente, e devido a isso temos que balancear as 

coisas, abusar de qualquer tipo de comida ou até mesmo atividade causará 

problemas futuros e ter uma vida regrada pelo menos na alimentação traz benefícios 

diariamente. 

 

5.3. MERENDA ESCOLAR 

A merenda escolar, em todo o território nacional é subsidiada pelo FNDE. O 

FNDE possui o PNAE, mais a frente estão informações sobre ambos, é baseado 

nele que os cardápios escolares são feitos. Ele foi criado em 1955 e é o maior e 

mais antigo programa de alimentação escolar do mundo; foi criado para favorecer o 

crescimento e o desenvolvimento do aluno, além de melhorar o aprendizado e o 

rendimento escolar, afinal, ninguém aprende com fome! 

A maior parte dos gêneros alimentícios utilizados para compor os cardápios 

são comprados por meio de licitação. Estes cardápios, por sua vez, são elaborados 

com ajuda de nutricionistas escolares, de modo a suprir a necessidade diária no 

período em que a criança passa na escola. O cardápio passa por diversos testes, 

incluindo testes de aceitabilidade com os próprios alunos, para verificar se o 



alimento terá uma boa aceitação ou recusa, o que acarreta a substituição por outro 

similar. 

Os cardápios servidos nas escolas, e são diferentes de acordo com a faixa 

etária atingida, e também, de acordo com a região, prezando pelos hábitos culturais 

e alimentares dos alunos. 

 

5.4. FNDE 

O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma 

instituição responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da 

Educação (MEC). Para alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a 

todos, em especial a educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior 

parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios e do Distrito Federal. Neste contexto, 

os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários 

(convênios). Estes são dados retirados do próprio site da instituição. 

 

5.5. PNAE 

O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o mesmo oferece 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de 

todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados, 

municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados 

em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias 

letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. São atendidos 

pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em 

escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o 

poder público). Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por 

dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

Creches: R$ 1,07; 

Pré-escola: R$ 0,53; 



Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64; 

Ensino fundamental e médio: R$ 0,36; 

Educação de jovens e adultos: R$ 0,32; 

Ensino integral: R$ 1,07; 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 

2,00; 

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no 

contraturno: R$ 0,53. 

Estes são dados retirados do próprio site da instituição. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. ESTOQUE 

Infelizmente não tivemos acesso ao estoque, porém fomos informados que 

ele foi feito em uma sala ampla e arejada repleto de estantes feitas de madeira. Por 

não termos visto as condições do local e não ser uma mudança urgente, somente 

aconselhamos a troca das estantes em madeira por estantes em alumínio e com 

rodas em sua base, para oferecer uma movimentação caso aja a necessidade de 

mudar algo de lugar, facilitar o recebimento dos alimentos e até mesmo por ter 

características mais seguras, fisicamente e contribuir para a higiene do local tendo 

maior facilidade para atender restrições de armazenamento dos alimentos. 

 

6.2. CONTROLE DE ESTOQUE 

A unidade escolar recebe alimentos do governo uma vez por mês, o que 

acarreta na necessidade de ter controle e organização para utilizar todo o alimento 

até a próxima remessa, o que não acontece lá. Os funcionários fazem este controle 

via “olhômetro” e marcam as quantidades em estoque em folhas de papel. Algo que 



indicamos foi uma simples planilha com alguns dados de acordo com a quantidade 

de alunos atendida, como no exemplo abaixo. 

Tabela 1 – Controle de estoque. 

Alimentos Quantidade Consumo/ dia Validade 

Alim. A 24 un./5 kg un.  750 gr 05 e 09/2017 

Alim. B 17 un./2 kg un. 350 gr 10/2017 

Fonte: Próprios autores. 

Mesmo sendo algo simples, já torna mais fácil a atualização dos dados e 

também a segurança dos mesmos. 

 

6.3. CARDÁPIO E SUA IMPORTÂNCIA 

É necessário informar aos leitores deste artigo a influencia que as refeições 

têm, principalmente nos estudantes, diariamente. Vale salientar que todas as 

atividades estão ligadas ao seu desempenho, conhecimento e concentração, que 

também estão diretamente ligados as suas refeições, é claro que o efeito negativo 

não será percebido em curto prazo, afinal são pequenos detalhes que irão ser 

afetados até somarem e se tornarem um problema maior. 

O cardápio da unidade é enviado pelo governo e é facilmente seguido de 

acordo com a coordenadora, mas ela ainda relata que em muitos casos os alunos 

possuem uma alimentação falha em casa, mais em relação ao tipo de comida do 

que a falta de, e quando chegam à escola e fazem a refeição, acabam reclamando 

do gosto da comida ou até mesmo dos legumes e verduras que são servidos. Nós 

sabemos que os alimentos não são os mesmos encontrados em qualquer mercado, 

afinal, estes alimentos passam por processos diferentes para possuírem menor valor 

calórico e baixa quantidade de gordura. 

Alguns casos diferentes ocorrem em outras escolas, os cardápios 

infelizmente, não são exatamente adequados à faixa etária a qual se destina. Temos 

escolas que servem, mesmo que raramente, salsichas e outros embutidos, excesso 

de biscoitos, pães bisnaguinha, achocolatados, sucos concentrados, empanados 

congelados, mingaus com sabor artificial, dentre outros. 



Sandra Sawaya, autora do artigo “Desnutrição e baixo rendimento escolar: 

contribuições críticas” (2006), retrata em seu estudo a falta de nutrientes e em casos 

extremos a falta de comida afetam drasticamente o rendimento dos alunos nas 

unidades escolares utilizadas na pesquisa, neste trecho ela abordava o que dizem a 

respeito de algumas das dificuldades que são encontradas por crianças, vale 

salientar que seu artigo abrange o país e não somente o estado de São Paulo. 

“[...] as crianças de classes populares fracassam na escola porque são 

portadoras de déficit cognitivo, atraso de desenvolvimento motor, perceptivo e emocional e 

deficiências na linguagem. As deficiências apontadas seriam as causas do baixo 

desempenho dessas crianças nas aprendizagens escolares, nos testes de inteligência e 

também da ausência de comportamentos esperados pela escola (disciplina, concentração, 

motivação para a aprendizagem etc.).”  

Há um trecho em que SAWAYA (2006) reflete, pode ser considerada de 

maneira simples, sobre a confusão entre fome e desnutrição, “[...] Sabemos que a 

merenda pode, no entanto, resolver a "fome do dia", ou seja, o problema do 

estômago vazio, que compromete a capacidade de atenção, a disposição para 

aprender de qualquer ser humano.”. 

Ou seja, a merenda escolar é muito importante em outros lugares do Brasil ou 

em locais de menor renda, por isso as refeições devem seguir um padrão 

estabelecido por nutricionistas para dar apoio ao aprendizado dos alunos, mesmo 

que seja para resolver a “fome do dia” como citado acima. 

 

6.4. COMIDA EM EXCESSO 

Após abordarmos um pouco sobre a falta de alimentação de crianças e a 

consequência em seu aprendizado, algo inverso também afeta, até mesmo em uma 

maneira pior, a saúde dos alunos, que é o costume de comer refeições gordurosas. 

Um fato interessante é o documentário americano “Super size me”, onde o 

protagonista se sujeitou a comer somente refeições de “fast food” em um período de 

30 dias e os efeitos foram drásticos, problemas de saúde (colesterol alto, problemas 

cardíacos, etc), grande aumento de peso e diminuição de músculos, baixa 

concentração e resistência. Estes foram alguns dos efeitos que este tipo de comida 



e o abuso da mesma causam, infelizmente, nós vemos cada vez mais pais levando 

crianças muitas vezes em “fast foods” sem pensarem nestas futuras consequências, 

até mesmo na possível dependência deste tipo de alimento. 

Enfim, após estes costumes a criança claramente rejeitaria a merenda escolar 

e como havíamos dito anteriormente, deve haver um balanço entre estas coisas, não 

privar totalmente, mas também não deixar totalmente livre o consumo destas 

refeições. 

Esta é uma situação inversa da que abordamos acima e faz tão mal quanto. 

 

6.5. ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 

Exercer qualquer função ligada à comida é sempre uma tarefa de muita 

responsabilidade, ainda mais uma que afeta diversas pessoas e alunos, por isso em 

unidades de ensino a organização deve estar presente diariamente, tanto na parte 

logística dos alimentos como na própria preparação, evitando quaisquer problemas 

para o público. Outro fator importante é a limpeza do local, na unidade em que 

visitamos vimos um alto nível de higiene nas salas e é importante incentivar tais 

atitudes, ficamos até felizes em presenciar algumas crianças agradecendo algumas 

funcionárias e as tratando com carinho, claramente era somente uma devolução do 

carinho distribuído por elas às crianças. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente a necessidade de manter controle sobre as atividades 

desenvolvidas, com simples ações básicas de organização, motivação e 

preocupação, os funcionários da unidade escolar e até mesmo de todas as outras 

espalhadas pelo país podem exercer de melhor maneira este papel fundamental 

para um melhor aprendizado dos alunos. 

Fica clara a importância de se manter o local limpo para servirem uma 

alimentação com a maior segurança possível, mantendo a qualidade da refeição e 

servindo um alimento rico em proteínas e nutrientes, evitando problemas de 



obesidade ao se alimentarem de comidas impróprias, contaminação, desperdício e 

até mesmo reclamações que posteriormente possam se tornar processos, enfim, 

trabalhar com alimentos sempre será uma tarefa difícil e principalmente importante 

para as pessoas que utilizam aquele benefício ou até mesmo serviço. 

Por fim, um simples controle por planilha de consumo diário, margem de 

atendimento, prazos de validade, quantidades em estoque e data de novas 

remessas, não é algo de “outro mundo” e deve ser realizado para evitar quaisquer 

problemas futuramente, salvo ações externas que fogem do controle da unidade 

escolar, o importante é manter o atendimento de maneira correta para todos. 

Enfim, o mais importante aqui é demonstrar através de alguns casos e 

atitudes a grande influência que a merenda escolar exerce nos alunos e funcionários 

das escolas, exigindo ações de 4 lados diferentes, o governo, a escola, os pais e 

seus filhos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA COORDENADORA DA 

ESCOLA 

1- Qual a quantidade, em média, de alimentos recebidos em cada remessa? 

2-Qual a periodicidade das remessas? 

3-Como é controlada a entrada dos alimentos? 

4-Como efeito o acondicionamento dos alimentos? 

5-Como é controlado o estoque? 

6-Há de desperdício? 

7-Algum alimento é reaproveitado? 

8-Como elaboram o cardápio? 


