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RESUMO 

A merenda escolar é de vital importância para o desenvolvimento escolar de 

crianças e adolescentes, contribuindo para o rendimento e permanência do 

estudante na escola. Partindo desse princípio, a logística de pedidos, 

armazenamento e distribuição desses alimentos se faz muito importante, pois evita o 

excesso e desperdício de alimentos e diminui os custos, e também com o uso da 

gestão de estoque o processo de preparação das refeições se torna mais ágil. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma alimentação adequada tem papel fundamental na qualidade de vida, 

especialmente de crianças em idade escolar, já que contribui para o crescimento e 

desenvolvimento intelectual, afetando diretamente o rendimento escolar. 

A lei nº 11.947 de 16 de Junho de 2009 determina que a alimentação escolar é 

direito dos alunos da educação básica pública, que compreende desde a educação 

infantil até o ensino médio. O Programa Nacional de Alimentação – PNAE determina 

que a alimentação oferecida nas escolas deve ser saudável e variada, respeitando 

os hábitos alimentares, cultura e tradições dos alunos, contribuindo para o 

crescimento e desenvolvimento, aumentando o rendimento escolar das crianças e 

adolescentes e por fim visando a segurança alimentar e nutricional, estimulando 

práticas saudáveis de vida. 

Este estudo de caso tem como objetivo comparar como deve ser feita a gestão de 

materiais, a partir do ponto de vista da logística, e como de fato ocorre, desde a 

previsão de compras até o controle de resíduos provenientes da merenda escolar 

em uma escola da rede pública da zona leste da cidade de São Paulo, e também 

demonstrar a importância de uma gestão eficaz, que atenda aos parâmetros 

estabelecidos em lei, evitando excessos e desperdícios de alimentos. 

A metodologia utilizada nesse estudo de caso foi uma pesquisa exploratória com 

base em consultas de livros, jornais, pesquisas na web e artigos científicos e 

também com a visita a uma escola da rede pública de ensino da zona leste da 

cidade de São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A alimentação é essencial em todas as fases da vida, especialmente na fase 

escolar, já que influencia diretamente no rendimento e desenvolvimento intelectual, 



sendo muitas vezes determinante para a permanência da criança na escola. 

Também na infância é que se desenvolvem suas preferências alimentares, sendo 

necessário oferecer uma alimentação mais variada e saudável possível, para assim 

moldar bons hábitos. 

A lei nº 11.947 de 16 de Junho de 2009 diz que a alimentação oferecida nas escolas 

deve ser saudável e estar em harmonia com a idade do estudante, com seu estado 

de saúde, inclusive em casos que haja necessidades específicas, como por 

exemplo, estudantes diabéticos. Cita também a necessidade da inclusão da 

educação alimentar nas escolas, para que o aluno desenvolva práticas alimentares 

saudáveis. Incentiva a aquisição de produtos de produção local e familiar, buscando 

um desenvolvimento sustentável. 

Também na Constituição Federal, no artigo 208 inciso VII diz que é dever do Estado 

para com a educação garantir: atendimento ao aluno, no que diz respeito à 

alimentação e assistência à saúde, assim como outras necessidades ligadas ao 

ambiente escolar. 

O Governo Federal através do Ministério da Educação e Cultura (MEC) repassa os 

recursos voltados para a alimentação de estudantes para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) que é responsável pelo PNAE e distribui as 

verbas para as secretarias estaduais de educação, prefeituras e escolas federais. 

Para determinar o valor a ser repassado para cada escola é utilizado o censo 

escolar do ano anterior, com base no número de estudantes matriculados. 

A produção das refeições pode ser feita de dois modos: centralizado e 

descentralizado. Na gestão centralizada o preparo do alimento é feito em uma 

cozinha central, essas refeições são refrigeradas e posteriormente são distribuídas 

para as unidades escolares, que aquecem e servem as refeições. Suas vantagens 

são: menos equipamentos e menor número de funcionários nessas unidades 

escolares. 

Na gestão descentralizada as refeições são preparadas separadamente, cada 

unidade escolar recebe e prepara os alimentos para consumo imediato na própria 

unidade de ensino. O sistema descentralizado é o mais utilizado no estado de São 

Paulo, e tem como vantagem um cardápio mais variado, atendendo os hábitos 

regionais de alimentação. 

A gestão de estoque se faz necessária nesse cenário, pois visa facilitar o uso dos 

produtos, com informações sobre a localização e quantidade de matéria prima, 



produtos prontos para o consumo ou pré-preparados, buscando uma boa utilização 

desses materiais, principalmente por se tratar de matéria prima, em sua maioria, 

perecível. Um estoque parado causa perca de matéria prima, consequentemente 

perca de investimento. 
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