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RESUMO

O papel da alimentação na promoção da saúde, proteção contra doenças e
desenvolvimento físico e psíquico é indiscutível. A alimentação inadequada em etapas
precoces da vida acarreta consequências na vida adulta. Pela relevância da
alimentação na infância, o Brasil criou um programa de alimentação escolar, com
objetivo de evitar a desnutrição e desenvolver o hábito de uma alimentação saudável,
visando a redução da obesidade observada facilmente na atualidade. Denominado
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Brasil hoje é reconhecido
mundialmente pela abrangência e qualidade dessa política pública fundamental em
um país de grandes dimensões e de expressiva desigualdade social. Este estudo teve
por objetivo estruturar um catálogo sobre alimentação escolar, com base nos
resultados da análise dos processos de aquisição, armazenamento e distribuição dos
gêneros alimentícios nos Centros de Educação Infantil da cidade de Videira, SC, no
atendimento da qualidade da alimentação prevista nos objetivos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no compromisso de utilização adequada
de verbas públicas. O estudo se caracterizou por uma pesquisa exploratória, apoiada
pelas pesquisas bibliográfica, documental e pela abordagem qualitativa. Os dados
foram coletados por meio da observação direta e análise documental. Constatou-se
que existem alimentos com datas próximas ao seu vencimento nos depósitos
escolares, uma quantidade preparada que não condiz com o número de estudantes
alimentados, desperdícios de sobras da merenda em lixeiras após as refeições e falta
de consenso das instituições de Educação Infantil quanto à oferta dos nutrientes
disponibilizados nos lanches oferecidos, sendo que algumas propiciam oferta calóricoproteica acima do valor recomendado em cardápio por nutricionistas. Observou-se,
também, por meio de uma avaliação nutricional que existe um índice de sobrepeso
preocupante entre as crianças que frequentam os CEMEIS. Diante do exposto sugerese um acompanhamento mais rígido com a finalidade de evitar excessos ou
deficiências na dieta, além de evitar o desperdício de recursos públicos. Aponta-se a
necessidade de se estudar, junto com os gestores das instituições de Educação
Infantil, mecanismos para melhorar a distribuições e consumo dos alimentos
escolares, visando a promoção da saúde e a destinação adequada dos recursos
públicos implicados na sua aquisição. Por isso, o produto educacional proposto se
constitui em um Catálogo de Orientação sobre Qualidade da Alimentação Escolar e
de Gestão dos Recursos Públicos - COAERP. Além de colaborar com os processos
de aquisição, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios na Educação
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Videira, a proposta pode servir de referência
para as outras etapas da Educação Básica, tanto deste como de outros municípios.
Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Políticas
Públicas. Nutrição Infantil. Merenda Escolar.

ABSTRACT

The role of food in health promotion, protection against disease and physical and
psychological development is indisputable. Inadequate nutrition in early life has
consequences for adult life. Due to the relevance of childhood food, brazil created a
school feeding program, with the objective of avoiding malnutrition and developing the
habit of healthy eating, aiming at the reduction of obesity that is easily observed today.
Called the national school feeding program (pnae), brazil today is recognized
worldwide for the scope and quality of this fundamental public policy in a country of
large dimensions and expressive social inequality. This study aimed to structure a
catalog on school feeding, based on the results of the analysis of the processes of
acquisition, storage and distribution of foodstuffs in the early childhood education
centers of the city of videira, sc, in order to meet the quality of the food provided for in
the objectives the national school feeding program (pnae) and the commitment to use
public funds appropriately. The study was characterized by exploratory research,
supported by bibliographic, documentary research and a qualitative approach. Data
were collected through direct observation and document analysis. It was found that
there are foods with dates close to their maturity in school deposits, a quantity prepared
that does not match the number of students fed, waste from school lunch leftovers after
meals and lack of consensus among early childhood education institutions. Supply of
nutrients available in the snacks offered, some of which provide a caloric-protein offer
above the recommended value on the menu by nutritionists. It was also observed,
through a nutritional assessment, that there is a worrying overweight index among
children attending CEMEIS. In view of the above, stricter monitoring is suggested in
order to avoid excesses or deficiencies in the diet, in addition to avoiding the waste of
public resources. It points out the need to study, together with the managers of early
childhood education institutions, mechanisms to improve the distribution and
consumption of school foods, aiming at health promotion and the appropriate
destination of the public resources involved in its acquisition. For this reason, the
proposed educational product constitutes a catalog of guidance on quality of school
meals and management of public resources - coaerp. In addition to collaborating with
the processes of acquisition, storage and distribution of foodstuffs in early childhood
education in the municipal education network of videira, the proposal can serve as a
reference for the other stages of basic education, both in this and in other
municipalities.
Keywords: National School Feeding Program PNAE. Public Policies. Child Nutrition.
School lunch.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação trata da questão da alimentação escolar e seus processos
essenciais, garantindo sua efetivação de maneira a atingir a nutrição necessária para
que as crianças da Educação Infantil possam estar aptas ao seu desenvolvimento
integral. Da mesma forma, se compromete com a necessidade de evitar desperdícios
de recursos públicos, considerando, nesse processo, a data de validade, a quantidade
utilizada e descartada.
O estudo se alinha com demandas observadas no contexto brasileiro,
especialmente, no sentido de atender a chamada transição nutricional derivada da
convivência com dois extremos: de um lado a desnutrição e de outro as crescentes
taxas de obesidade decorrentes do excesso alimentar ou da falta de gerenciamento
sobre o tipo de alimentos ingeridos. Em decorrência, tem como situação mobilizadora,
as mudanças ocorridas nos hábitos alimentares nas últimas décadas, as quais são
marcadas por uma dieta extremamente calórica, rica em açúcares e gorduras e
inadequada do ponto de vista nutricional, resultando no surgimento e/ou agravamento
de patologias, bem como na deficiência e no desenvolvimento psíquico das crianças
(PINHEIRO, 2001).
Ao aprofundar a análise sobre o contexto brasileiro, observa-se que o Brasil
conta, atualmente, com um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo:
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Ele é conhecido pela
abrangência e pela qualidade que oferece.
De acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das
Nações Unidas (ONU), que estuda e analisa mundialmente os programas de
alimentação escolar nos países, em torno de 368 milhões de crianças obtêm uma
refeição na escola todos os dias em 169 países. E, conforme o relatório “Estado
Mundial da Alimentação Escolar 2013”, lançado em maio do mesmo ano, o Brasil está
na segunda colocação na relação de países em que mais crianças são alimentadas
nas escolas, sendo 47 milhões de crianças que recebem refeições nas escolas
brasileiras. Esse relatório declara que o principal fator para o bom desempenho
brasileiro está relacionado ao PNAE, que abrange todas as escolas públicas e
comunitárias do sistema de ensino básico (WORLD FOOD PROGRAMME, 2013).

Os hábitos alimentares, geralmente, são instituídos nos primeiros anos de vida,
fazendo parte da cultura e do ambiente social. São, portanto, alteráveis por sofrerem
pressões sociais, econômicas e culturais. Dessa maneira, inicialmente a adequação
alimentar na infância sofre a influência de um padrão familiar, dependendo da
disponibilidade alimentar da família e, posteriormente, a influência de outros grupos
sociais e da publicidade na área de alimentos (ACCIOLY, 2009).
A alimentação escolar, item fundamental nas escolas públicas de nosso país,
aqui representada e direcionada para a cidade de Videira, localizada na região Centro
Oeste do estado de Santa Catarina, contribui com o desenvolvimento individual e
social, objetivo primordial da educação escolar. Contudo, também pode resultar em
consequências negativas para a sociedade, especialmente quando persiste uma má
gestão, dificultando ou impossibilitando que as crianças sejam igualmente nutridas,
para que possam se desenvolver nas diferentes dimensões que constituem o
desenvolvimento integral.
Ao observar uma lacuna existente entre a preocupação com a qualidade da
alimentação escolar oferecida às crianças da Educação Infantil e a gestão pública da
verba destinada para este fim, notou-se a viabilidade de desenvolver uma pesquisa
com ênfase na eficiência da gestão pública. Entre as condições para essa eficiência,
incluem-se medidas para evitar o desperdício de verbas públicas, já que este é o
objetivo de um dos maiores programas do governo federal, isto é, do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ajustado a possibilidades para a oferta de
uma alimentação rica em qualidade.
Apesar de investimentos da alimentação escolar, inúmeras crianças sofrem
com a desnutrição no Brasil, fator esse que é diretamente influenciador na
aprendizagem, pois a fome ou a falta de nutrientes pode induzir na motivação e na
própria aprendizagem. Por isso, esta pesquisa esteve respaldada pela preocupação
com o levantamento de dados que possam colaborar para que a gestão pública amplie
condições, por meio da oferta de uma merenda escolar de qualidade, para o
desenvolvimento dos estudantes e, em contrapartida, evite que problemas na gestão
de verba pública incidam em empecilhos para o desenvolvimento social.
Considerando essa demanda, se constitui o seguinte problema de pesquisa:
Os processos de aquisição, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios
nos centros de educação infantil da cidade de Videira SC, atendem a um controle de
recursos e garantem refeições de qualidade aos estudantes?

A pesquisa tem por Objetivo estruturar um catálogo sobre alimentação
escolar, com base nos processos de aquisição, armazenamento e distribuição dos
gêneros alimentícios nos Centros de Educação Infantil da cidade de Videira, SC.
Já os objetivos específicos são: compreender quais são os direitos dos
estudantes da Educação Básica assegurados constitucionalmente; estudar e
entender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); identificar aspectos
que possibilitam gestão escolar participativa; entender como utilizar os recursos
públicos com melhor aplicabilidade e verificar como o direito à alimentação escolar
acontece no Município de Videira – SC, e, finalmente; elaborar um material de
orientação sobre alimentação escolar e formas de gestão dos recursos públicos.
Metodologicamente, o estudo se caracterizou por uma pesquisa exploratória,
apoiada pelas pesquisas bibliográfica e documental e pela abordagem qualitativa.
Com base nessas opções, a pesquisa de campo possibilitou a observação dos
métodos utilizados na gestão dos processos implicados na alimentação escolar.
Em relação as contribuições teóricas, a pesquisa se comprometeu com a
sistematização de estudos dos documentos que asseguram os direitos aos estudantes
da Educação Básica, assim como as leis e decretos que garantem a alimentação
escolar de qualidade nas escolas públicas do país. Também se alicerçou em
pesquisas precedentes que ampliam a compreensão em relação ao objeto de estudo.
No âmbito acadêmico, a pesquisa converge com as demandas do Mestrado
Profissional, pela sua pretensão de contribuir com a elaboração de um material de
orientação que conste a importância da alimentação escolar e formas de gestão dos
recursos públicos.
Em sua estrutura, sistematiza-se no capítulo inicial um resgate na história das
leis brasileiras que asseguram os direitos das crianças, em especial ao direito à
alimentação. No segundo capítulo, procurou-se apresentar o PNAE, programa que
atende a alimentação escolar nacionalmente, e que hoje tem uma visibilidade mundial,
pela sua grandiosidade e eficiência.
Na sequência, encontra-se no terceiro capítulo um apanhado das competências
na gestão e, em especial trata-se da gestão escolar, com seus desafios e
consequências. O quarto capítulo trata da gestão de recursos financeiros públicos nas
três esferas - municipal, estadual e federal, com sua importância, em especial para o
programa aqui estudado e consequências. Na sequência, quinto capítulo, traz os

resultados dos dados obtidos com a pesquisa referente aos processos utilizados para
aquisição dos gêneros alimentícios, utilizados para a preparação da merenda escolar.
Espera-se que o estudo contribua com orientação de gestores para que os
processos necessários aconteçam de forma a garantir os nutrientes básicos no
desenvolvimento da criança, evitando prejuízos ao desenvolvimento, com desnutrição
ou outras doenças ligadas a uma dieta desiquilibrada. Ainda, objetiva-se colaborar
com gestores para que verbas públicas possam ser destinadas de forma mais
adequada possível.

1 DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS ÀS CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Neste capítulo, realiza-se uma análise das leis brasileiras que asseguram os
direitos das crianças, em especial o direito à alimentação. Utilizando-se da pesquisa
documental, sistematizam-se argumentos legais considerados determinantes para os
avanços conquistados.
A estrutura atual da Educação Básica no contexto brasileiro compreende a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Contudo, a definição da
Educação Infantil, como uma etapa da Educação Básica, somente ocorreu com a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n. 9394/96
(BRASIL, 1996).
Entretanto, mesmo antes da inclusão da Educação Infantil como uma das
etapas da Educação Básica, a educação brasileira passou por várias mudanças no
que se entende por Educação Básica. A última Emenda Constitucional de 53 de
dezembro de 2006, por exemplo, tornou a educação obrigatória de 11 anos escolares
para 14 anos (BRASIL, 2006 s. p.), assim como acontece nos países de primeiro
mundo. Por meio dessa regulamentação, busca-se assegurar a todos os brasileiros
uma formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e progressão no
trabalho e estudos.
Atualmente, os documentos centrais que norteiam hoje a Educação Básica
brasileira são: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a
LDEEN9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (BRASIL,1990), o Plano Nacional de
Educação- PNE (BRASIL, 2014) e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC
(BRASIL, 2017)1 aprovada recentemente em sua terceira versão. Neste capítulo
vamos sistematizar condições definidas nessas normativas, destacando pontos de
relevância para o presente estudo.
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 205,
dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família (BRASIL,

1

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) documento de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

1998 s.p.). Em contrapartida, a Constituição Federal aprovada em 1824, estabelecia
a gratuidade a instrução primária, hoje entendida como Fundamental I, apesar de
prever também a criação de colégios para continuidade do percurso formativo e até
mesmo universidades (BRASIL, 1824 s. p.).
Com a Constituição de 1891, institui-se o ensino leigo ministrado em
estabelecimentos públicos (BRASIL, 1891 s. p.). Já a Constituição de 1934, determina
no art.149 que:
A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos
poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolver num espírito brasileiro a
consciência da solidariedade humana (BRASIL, 1934 s.p.).

Na sequência, a Constituição de 1937, define em seu art. 130 que:
O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o
dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim,
por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou
notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição
módica e mensal para a caixa escolar (BRASIL,1937, s.p.).

A Constituição de 1946 definia no art. 176 que "A educação é direito de todos
e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana" (BRASIL, 1946, s. p.).

A legislação também

determinou que o ensino primário era obrigatório e só seria dado na língua nacional.
E para completar a viagem pelas constituições e suas determinações a respeito
do ensino, encontra-se na constituição de 1967, antecessora da nossa atual, a Carta
Magna trazia sobre o ensino no seu Art. 168 – “A educação é direito de todos e será
dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no
princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana”
(BRASIL, 1967, s.p.).
Em um apanhado geral, pode-se ver que a educação teve avanços
significativos, porém a análise dos períodos da história possibilita observar que as
mudanças ocorreram lentamente. Desde a Constituição de 1824 buscou-se
gratuidade do ensino primário, dando a entender que deveria atingir grande parte da
população, contudo o acesso não foi imediato. Nessa mesma linha, as demais
constituições compreendem a educação como um direito, indicando a necessidade
de atingir cada vez mais o número de alfabetizados na língua nacional.

Partindo do pressuposto da incumbência do Estado em educar, citado em todas
as Constituições Federais já aprovadas no Brasil, questiona-se, qual é organização e
a qualidade dos profissionais que sempre estiveram à frente da Educação Básica
brasileira para estimular o acesso e a permanência no ensino? Em que momento
nossa legislação começou a preocupar-se com isso? Em que percentual de indivíduos
nosso país tem conseguido formar aptos ao exercício da cidadania e progressão no
trabalho e estudos, assim como prevê a Constituição?
Quando questionado sobre quais são as evidências da Educação Básica não
ensinar a pensar, o português Nóvoa (2015, s.p.) responde:
Muitas vezes, na Educação Básica, esquecemos que o conhecimento é a
base da liberdade, da possibilidade de construirmos o nosso próprio percurso
pessoal. Já na educação superior caímos, frequentemente, na tentação de
formar “cultos ignorantes”, pessoas que sabem muito de certas áreas e nada
das outras. Precisamos de novas concepções de educação. O modelo
escolar, tal como o conhecemos, já não serve. A sala de aula, os quadros
negros, os horários escolares rígidos, os professores a darem a matéria frente
a uma turma de alunos, currículos, uniformes… Precisamos de uma outra
pedagogia, a partir de duas ideias centrais: Primeira, construir um percurso
individualizado e um acompanhamento próprio para cada aluno, permitindo
que ele estude e trabalhe o conhecimento ao seu ritmo, no espaço escolar e
noutros espaços e tempos, certamente em diálogo com os professores e os
outros colegas. E segunda, assegurar uma forte participação dos alunos na
vida da escola e também uma ligação mais forte com os espaços familiares
e sociais, que vão adquirir nas próximas décadas uma maior importância na
educação.

No Brasil, influências, tanto internas como externas, atingiram nossas políticas
educacionais no final dos anos de 1980 e início de 1990, ocasionando muitas
mudanças. Porém, em meio a tantas mudanças, surge a LDBEN 9.394/1996. Apesar
de todos avanços, Demo (1997) afirma que a lei aprovada envolve grandes interesses
e um deles certamente foi o orçamentário:
Não teria qualquer condição de passar com um texto “avançado”, no sentido
de ser a “lei dos sonhos do educador brasileiro”. Como o Congresso Nacional
é, sobretudo um “pesadelo”, as leis importantes não podem deixar de sair
com sua cara, e são, pelo menos em parte, também um pesadelo. Lei
realmente “boa” só pode provir de um Congresso “bom”. Não é obviamente,
nosso caso, pelo menos por enquanto (p.10).

Apesar das críticas e possíveis fragilidades, não podem ser ignorados as
contribuições da LDBEN n. 9394/96 para a educação brasileira. Conforme descrevem
seus 96 artigos e 9 títulos, torna obrigatório muitos itens que até então apenas se
caracterizavam simplesmente como orientações a serem consideradas.

Entre as condições apresentadas pela referida Lei, destaca-se a abrangência
acerca do próprio processo de ensino e aprendizagem, contemplando, além dos que
acontecem nas escolas, todos os demais processos formativos que podem provir das
famílias, do trabalho, da convivência humana, dos movimentos sociais, das
organizações da sociedade e das manifestações culturais. Especificamente em
relação à educação escolar que acontece predominantemente nas instituições de
ensino, define sua vinculação ao mundo do trabalho e à prática social.
Quanto à Educação Básica, a LDBEN 9.394/1996 indica em seu Art. 22 que a
mesma tem “[...] por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Ao analisar o cenário nacional da
Educação Básica, em especial nas escolas públicas, conseguimos ver uma educação
comum para todos? Uma educação que assegure ao educando a formação para o
exercício da cidadania e para o mundo do trabalho?
O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei nº 8.069 de 13 de julho de
1990, também é um documento determinante no que se refere aos caminhos da
educação básica brasileira sobre a proteção integral da criança e do adolescente, na
esfera escolar ou fora dela. Na educação básica, o ECA determina acesso e
permanência dos alunos sejam eles na idade certa ou não, além de indicar direitos
dos mesmos, assim como o respeito de devem ter de seus educadores e da
comunidade escolar. O atendimento educacional especializado às pessoas com
deficiência na rede de ensino regular, preferencialmente, também é indicado no
referido estatuto. Determina que é responsabilidade dos dirigentes das escolas
comunicarem ao Conselho Tutelar - órgão fiscalizador - a falta de presença nas aulas,
assim como toda suspeita em relação ao bem-estar da criança e do adolescente
(BRASIL, 1990). O ECA define em lei. fatores que protejam as crianças e adolescentes
para que esses possam estar presentes nas aulas e possam ter as mesmas condições
de aprendizado.
Prosseguindo na linha dos direitos legalmente assegurados às crianças da
Educação Infantil, encontramos na história uma trajetória para a implantação de um
Plano Nacional de Educação - PNE. Em 1931, recém instituído o Conselho Federal
de Educação, foram iniciadas algumas discussões sobre a implantação de um Plano
Nacional.

Importante deixar registrado que naquele período transcorreu o manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova. Como o movimento, nomes como Anísio Teixeira,
Cecilia Meirelles, Edgar Mendonça, Fernando de Azevedo e tantos outros
apresentaram ideias pioneiras no intuito de uma progressão necessária na educação
brasileira.
Apesar desse movimento, somente em 2001 foi aprovado o primeiro Plano
Nacional de Educação - PNE. Apesar da validade de 10 anos, o segundo PNE
somente foi aprovado em 2014. Subsequentemente, os estados e municípios
realizaram os seus respectivos planos educacionais, com a orientação de que tivesse
ampla participação da comunidade educacional e sociedade civil.
Em suas 10 diretrizes o novo PNE 2014-2014 determina:
I- erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e
à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014, s. p.).
A execução do PNE 2014-2024 e o cumprimento de suas metas, são objetos
de monitoramento e avaliações por algumas instancias, entre elas: o Ministério da
Educação - MEC; a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de

Educação - CNE e Fórum Nacional de Educação. Uma das questões previstas no
PNE 2-14-2024, especificamente em seu art.13, foi a aprovação da BNCC.
O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da
publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela
articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para
efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2014 s. p.).

Aprovadas as partes relacionadas à Educação Infantil e Ensino Fundamental
em 2017 e o do Ensino Médio em 2019, a BNCC considera como demandas
subsequentes, a elaboração dos currículos municipais e estaduais. Além disso ela
contribui no sentido de apresentar as oportunidades de aprendizagem que são
fundamentais para todos os alunos do país quando indica que:
No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados,
acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os
sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas precisam
elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as
possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades
linguísticas, étnicas e culturais. Nesse processo, a BNCC desempenha papel
fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os
estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade
educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e
atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de
ingresso e permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o
direito de aprender não se concretiza (BRASIL, 2019, p.17).

A princípio, o documento traz a preocupação da dimensão do território brasileiro
para que a base da educação seja comum a todos. Contudo, prevê que estados e
munícipios tenham a oportunidade de adaptar uma parcela do currículo incluindo
questões regionais, valorizando assim, costumes, tradições e outras especificidades
que não são comuns a todo território brasileiro.
Também na perspectiva de unificar a base da qualidade, respeitando a cultura
de cada região, situa-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Este
programa está voltado à garantia da merenda escolar para crianças de escolas
públicas do país.
Portanto, além do acesso, da busca por uma formação cidadã comprometida
com o mundo do trabalho, a regulamentação da Educação Básica se compromete
com condições que ultrapassam a concepção, a metodologia e a avaliação que norteia
os processos de ensino e de aprendizagem.

2 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL – PNAE

A política voltada para a alimentação escolar teve origem na década de 1930.
A partir de então foram adotadas várias medidas que podem ser consultadas no site
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Na sequência, sistematizamos em duas etapas as principais ações destacadas
no site do FNDE e as interpretamos à luz de autores que se dedicam às temáticas
implicadas neste estudo.
No Quadro 1, registram-se as ações das seis últimas décadas do século XX e
do século XXI:
Quadro 1 - Ações vinculadas ao FNDE das seis últimas décadas do século
Década
1940

1950

1960

Ação projetada
Origem do PNAE em decorrência da
defesa do então Instituto de Nutrição
de uma proposta que comprometia o
Governo
Federal
a
oferecer
alimentação escolar.
Elaboração de um abrangente Plano
Nacional de Alimentação e Nutrição,
denominado Conjuntura Alimentar e
o Problema da Nutrição no Brasil.
Resultou na estruturação do
primeiro programa de merenda
escolar em âmbito nacional, sob a
responsabilidade pública.
Em 31 de março de 1955, foi
assinado o Decreto n° 37.106/55,
que instituiu a Campanha de
Merenda Escolar (CME), a qual ficou
subordinada ao Ministério da
Educação.
Remodelação
da
Campanha
Nacional de Merenda Escolar
(CNME)

Ação efetivada e/ou alterações na
proposta original
A iniciativa não foi consolidada em razão
da falta de disponibilidade de recursos
Do plano original somente sobreviveu o
Programa de Alimentação Escolar
sobreviveu,
por
contar
com
o
financiamento do Fundo Internacional de
Socorro à Infância (FISI), atualmente
Unicef, possibilitando uma distribuição do
excedente de leite em pó destinado,
inicialmente, à campanha de nutrição
materno-infantil.
Com a edição do Decreto n° 39.007/56,
ocorreu uma mudanças no nome da ação,
a qual passou a ser denominada
‘Campanha Nacional de Merenda Escolar
(CNME)’, com a intenção de promover o
atendimento em âmbito nacional.
A Campanha Nacional de Merenda
Escolar
(CNME)
passou
a
ser
denominada Campanha Nacional de
Alimentação Escolar (CNAE), por meio
do Decreto n° 56.886/65.Surgimento de
programas de ajuda americana: Alimentos
para a Paz, financiado pela Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID); o Programa de
Alimentos para o Desenvolvimento,
voltado ao atendimento das populações
carentes e à alimentação de crianças em
idade escolar; e o Programa Mundial de
Alimentos (PMA), da Organização das

Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO/ONU), entre outros.
1970

1980

1990

2000

2010

Criação do II Programa Nacional de
Alimentação e Nutrição (PRONAN),
com financiamento do Ministério da
Educação (MEC) e vinculação da
Campanha Nacional de Alimentação
Escolar (CNAE) a ele.
Criam-se programas suplementares
de alimentação escolar a ser
oferecido pelos governos federal,
estaduais e municipais
Inicia-se
o
processo
de
descentralização do planejamento
de cardápios e compras de
alimentos.

Em 1979 foi alterado o título do programa
que passou a ser denominado Programa
Nacional de Alimentação Escolar

Assegura-se o direito à alimentação
escolar a todos os estudantes do Ensino
Fundamental, com base nas prerrogativas
da Constituição Federal de 1988
A descentralização dos recursos para
execução do Programa foi instituída por
meio da Lei n° 8.913, de 12/7/94,
mediante celebração de convênios com os
municípios e com o envolvimento das
Secretarias de Educação dos estados e
do Distrito Federal, às quais delegou-se
competência para atendimento aos alunos
de suas redes e das redes municipais das
prefeituras que não haviam aderido à
descentralização.
Institui-se a obrigatoriedade da A Medida Provisória n° 2.178, de
compra de alimentos básicos assim 28/6/2001 (uma das reedições da MP n°
como aquisição de produtos da 1.784/98), propiciou grandes avanços ao
agricultura familiar.
PNAE. Dentre eles, destacam-se a
obrigatoriedade de que 70% dos recursos
transferidos pelo governo federal sejam
aplicados exclusivamente em produtos
básicos e o respeito aos hábitos
alimentares regionais e à vocação
agrícola do município, fomentando o
desenvolvimento da economia local.
Fortalecimento da compra da
Agricultura Familiar, assim como
redefinição de critérios para a
participação efetiva de grupos
estabelecidos e seus projetos de
venda.

Destaca-se ainda que, em 2 de abril de
2015, a Resolução CD/FNDE nº 4,
considerando
o
fortalecimento
da
Agricultura Familiar e sua contribuição
para o desenvolvimento social e
econômico local, alterou a redação dos
artigos 25 a 32 da Resolução FNDE nº 26,
que tratavam da aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural
ou suas organizações. A Resolução
publicada em 2015 modificou a forma de
aplicação dos critérios para seleção e
classificação dos projetos de venda;
estabeleceu o que são grupos formais e
informais de assentados da reforma
agrária,
comunidades
tradicionais
indígenas e quilombolas e critérios para
desempate; definiu os locais onde
deverão ser divulgados os editais das

chamadas públicas; incluiu o documento
para habilitação dos projetos de venda
dos grupos formais; estabeleceu os
preços dos produtos a serem adquiridos
da agricultura familiar são aqueles
publicados na chamada pública; definiu o
limite individual de venda para o agricultor
familiar na comercialização para o PNAE
por entidade executora; estabeleceu
novas regras para o controle do limite
individual de venda dos agricultores
familiares; e definiu modelos de edital de
chamada pública, de pesquisa de preços
de projeto de venda e de contrato.
Fonte: Brasil (2019)

O

PNAE

é

um

programa

administrado

pelo

Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento da Educação (FNDE), o qual também se responsabiliza pela
distribuição dos recursos financeiros para os estados, para o Distrito Federal e para
os Municípios (BRASIL, 2006, p. 22).
O CAE é um órgão colegiado formado por pais de estudantes, docentes e
representantes do poder executivo e legislativo, com o objetivo de fiscalizar a
execução de toda alimentação escolar, desde o seu recebimento até a distribuição
das refeições. Para que cada município possa participar dos recursos, é preciso contar
com o CAE instituído, assim como constar no Censo Escolar do ano e preencher
corretamente os formulários que são distribuídos nas escolas e encaminhados ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Este
órgão fica responsável por contabilizar os dados oficiais do censo e proceder a
divulgação ao final de cada ano. As escolas só receberão o recurso do PNAE quando
preencherem o censo corretamente e apresentarem os:
[...] valores repassados pelo FNDE [que] devem ser iguais aos valores
depositados na conta bancária, caso os valores sejam diferentes, é preciso
saber o que está acontecendo.
[...] nessa conta, não ocorrem depósitos de outras fontes, exceto realizado
pelo FNDE, ela também não pode ser utilizada para outro fim que seja apenas
alimentação escolar (BRASIL, 2006, p. 34).

Com a publicação da Lei 11.947, de 16 de julho de 2009, há a determinação de
que 30% do valor repassado para o PNAE deve ser gasto com a agricultura familiar e
do empreendedor rural. Os produtos com origem na agricultura familiar adentrando as

escolas, têm alcançado muitos avanços, dentre eles permitindo que os estudantes
tenham acesso a alimentos saudáveis. Isso amplia a relevância do PNAE, pois
possibilita que a compra desses alimentos seja feita diretamente da agricultura
familiar. O acesso desses alimentos na rede pública de ensino é regular e permanente
de produtos de mais qualidade, pois garante uma alimentação e hábitos saudáveis,
respeitando a cultura e as práticas alimentares regionais.
Em 17 de julho 2013, foi publicada a resolução FNDE nº 26, que fortalece um
dos eixos do Programa, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), ao dedicar
uma seção às ações de EAN. Essa medida vai ao encontro das Políticas
Públicas atuais relacionadas à segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visto
a existência do Plano de SAN, do Plano Nacional Combate à Obesidade e do
Plano de ações Estratégicas para o enfretamento das doenças crônicas não
transmissíveis (BRASIL, 2016, s. p.).

Além da relevância do PNAE, é importante pontuar que em razão do aumento
do índice de obesidade no Brasil, principalmente em crianças e adolescentes, houve
a necessidade de o governo federal criar ações e intervir nas políticas públicas, para
incentivar o hábito de alimentação saudável.
O PNAE, cuja responsabilidade constitucional é compartilhada entre todos os
entes federados, envolve um grande número de atores sociais como gestores
públicos, docentes, gestores de escola, pais de estudantes, sociedade civil
organizada, nutricionistas, manipuladores de alimentos, agricultores familiares,
conselheiros de alimentação escolar, entre outros.
De acordo com o normativo do PNAE, a alimentação escolar deve passar por
um rigoroso controle de qualidade. Os gêneros alimentícios fornecidos aos
estabelecimentos de ensino deverão atender ao disposto na legislação de alimentos,
instituída pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A legislação do programa estabelece que as entidades executoras, deverão
firmar um termo de compromisso perante o FNDE, assumindo a obrigação de realizar
inspeções sanitárias dos alimentos utilizados no PNAE, encaminhando o original ao
FNDE e cópia ao CAE, e as ações nele previstas devem ser normatizadas e
implementadas imediatamente.
Importante destacar que ações efetivas e permanentes da vigilância sanitária
serão decisivas para a garantia da qualidade da alimentação escolar, sobretudo
porque, além de introduzir na vida dos beneficiários hábitos saudáveis e adequados
de alimentação, as ações poderão prevenir danos à saúde dessa população, à medida

que impedirão a utilização de alimentos que não atendam às condições higiênicas e
sanitárias adequadas para o consumo humano.
É dever do Estado a garantia da segurança alimentar e nutricional dos alunos.
Dessa forma, cabe aos conselheiros do CAE a participação para o êxito do PNAE. As
ações da vigilância sanitária, a comunidade escolar, também poderá contribuir para o
controle de qualidade dos alimentos, buscando identificar quaisquer mudanças em
suas características, que podem ser facilmente observadas pela cor, odor ou sabor
dos produtos alimentícios.
Compete ao CAE zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às
condições higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos, por isso é
importante o Conselho verificar a qualidade e a quantidade das refeições ofertadas
aos alunos e expor às entidades responsáveis para que tomem as devidas
providências quando identificar alguma irregularidade. Portanto, para o desempenho
de suas atribuições, o CAE deverá ter amplo conhecimento da legislação pertinente e
realizar ações fiscalizatórias, fazendo-se valer, para tal finalidade, da vigilância
sanitária. Nesse sentido, observa-se imprescindível e de grande relevância a
realização de ações articuladas e coordenadas entre o CAE e a vigilância sanitária,
especialmente a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos
inseridos nas instituições de ensino públicas, filantrópicas e privadas sem fins
lucrativos, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos educandos, e
para a melhoria do rendimento escolar.

3 COMPETÊNCIA NA GESTÃO

A palavra competência é utilizada, geralmente, para designar uma pessoa
qualificada para realizar uma tarefa, e o seu oposto não significa apenas a negação
dessa capacidade. O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência, na língua
inglesa como: “[...] qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter
suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada
tarefa”. Já, conforme Aurélio (2008, p. 88), dicionário da língua portuguesa, encontrase a definição de competência como: “[...] capacidade para resolver qualquer assunto,
aptidão, idoneidade e introduz outro: capacidade legal para julgar pleito”.
Para Ruas (2005) a competência é percebida como a maneira que um indivíduo
realiza um conjunto de tarefas pertinentes a um cargo. A qualificação é definida pelos
requisitos associados ao cargo, ou pelos saberes e conhecimentos da pessoa, os
quais geralmente são classificados e certificados pelo sistema educacional.
Segundo Zarifian (1999), a competência é a inteligência prática para situações
que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto mais
força, quanto mais aumenta a complexidade das situações.
A gestão escolar exige competências para liderar pessoas sem esquecer que
o resultado gerado nas escolas não é medido por moeda ou quantidade produzida.
Nesse sentido, o gestor escolar precisa equilibrar a gestão com a formação e o que
se espera dos estudantes é que exerçam a sua cidadania com responsabilidade
política.
Libâneo (2004) define a escola como uma organização social que existe para
alcançar determinados objetivos, e para tal necessita de mecanismos de tomada de
decisão, em outras palavras, uma gestão eficaz. Ela também deve ser democrática,
apresentando um trabalho coletivo que mobilize os indivíduos para que atinjam as
metas traçadas.
A gestão escolar é responsável por articular toda a comunidade escolar:
famílias, alunos, professores, funcionários e comunidade em que a escola está
inserida e é exercida por diferentes funções, com graus de abrangência distintos.
De fato, as transformações atingem as instituições escolares de modo
contundente. “Seus princípios são questionados, currículos são revistos, avaliações

são implementadas, tendentes a dotar qualidade ao ensino/aprendizagem” (ALONSO,
2008, p. 749).
Esse processo imprime a necessidade de lideranças, uma especificidade
presente em todas as civilizações e em todas as épocas e muito influencia a cultura
da sociedade. Na organização escolar, a liderança precisa ser exercida por pessoas
capacitadas para trabalhar administrativamente e pedagogicamente. Portanto, a falta
de conhecimento de gestão acaba dificultando o processo de gerenciamento.
Da mesma forma, é necessário refletir sobre as formas de gestão. Esse assunto
está implícito nos estudos de Michael Foucault e Pierre Bourdieu e suas posições
empreendem duras crítica ao modelo militarizado de educação que visa tornar os
corpos dóceis.
É visto, mas não vê; objeto de uma informação, nunca sujeito numa
comunicação. [...] E esta é a garantia da ordem. Se os detentos são
condenados não há perigo de complô, de tentativa de evasão coletiva, projeto
de novos crimes para o futuro, mas influencias recíprocas; se são doentes,
não há perigo de contagio; loucos, não há risco de violências recíprocas;
crianças, não há "cola", nem barulho, nem conversa, nem dissipação. [...]. A
multidão, massa compacta, local de múltiplas trocas, individualidades que se
fundem com efeito coletivo e abolido em proveito de uma coleção de
individualidades separadas (FOUCAULT, 2001a, p. 166).

A liderança na escola tem responsabilidade pela organização do espaço
escolar de tal forma que ela contribua na formação das novas gerações, tendo como
perspectiva a democracia. Nesse processo, suscita-se, necessariamente, o
envolvimento das pessoas coordenadas por profissionais como o coordenador
pedagógico, o diretor e o supervisor escolar.
Conhecido como o educar de educadores, o coordenador pedagógico precisa
se posicionar junto a sua equipe de professores. Ele se constitui em uma liderança
fundamental para o desenvolvimento da gestão institucional, por estar trabalhando
diretamente com o grupo de docentes que atuam em sala de aula com as crianças.
Este profissional precisa manter a sintonia entre as diferenças de professores
e suas didáticas e precisa desenvolver um trabalho coletivo. É necessário que este
consiga formar na escola uma verdadeira equipe de profissionais, agindo de maneira
colaborativa com trocas de saberes e de experiências na comunidade escolar.
Nóvoa (2009) destaca que, entre tantas funções do coordenador pedagógico,
talvez o acompanhamento das avaliações ainda seja o ponto mais preocupante, pois
os coordenadores apresentam certa insegurança frente às novas concepções.

As ações do coordenador pedagógico devem ser pautadas no desenvolvimento
do docente, observando e desenvolvendo a formação continuada dos professores, e,
que essa formação possa ser entendida pelos mesmos como um ganho e não como
um controle ou regras a serem seguidas. Portanto, o coordenador precisa entender
como os professores o veem em sua prática de formador e dos processos de
formação.
Para Libâneo (2004, p. 221), o coordenador pedagógico tem como função: “[...]
planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar todas as atividades pedagógicas,
didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, visando atingir níveis satisfatórios
de qualidade cognitiva e operativas das aprendizagens dos alunos”.
O coordenador pedagógico deve construir o processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças junto ao corpo docente na escola. Ele deve ser um
facilitador do trabalho educativo desempenhado na instituição.
O diretor, por sua vez, precisa ser conhecedor das atribuições que o cargo lhe
confere, visto que exerce uma função fundamental para o sucesso escolar. Dentre
suas funções, podemos destacar o atendimento aos pais e à comunidade, a gestão
do setor administrativo e financeiro, a construção do Projeto-Político-Pedagógico
(PPP), a orientação e acompanhamento junto aos professores do trabalho com vistas
ao desenvolvimento pedagógico, a coordenação de todo quadro funcional, as relações
interpessoais e a responsabilidade de gerir de forma democrática sempre buscando a
integração da escola com a família e a comunidade.
O diretor é antes de tudo um líder. Mas o que é ser um líder? O líder necessita
apresentar algumas características e habilidades comuns, necessárias para o
exercício da boa liderança. Visão, interesse pelo que faz, pensamento estratégico,
prestar atenção no outro, habilidade de ouvir e falar, capacidade de motivar,
habilidade de unir pessoas, capacidade de adaptação, disciplina, resolução de
conflitos, a busca constante da excelência, capacidade de delegar funções e de se
relacionar entre outras.
“Líder é aquele que tem a capacidade de administrar pessoas e equipes, de
personalidades diferentes, e gerenciá-las, mobilizando-as para objetivos comuns”
(CRISÓSTOMO, 2008).

Assim, tão importante quanto o conhecimento de suas

atribuições é a habilidade do diretor no exercício da função.
Sendo o diretor fundamental para o dia a dia de uma instituição, a
aprendizagem e desenvolvimento do aluno se tornam o principal objetivo da gestão

escolar. O diretor precisa desenvolver constantemente suas habilidades de liderança
para garantir a oferta de uma educação de qualidade, assim como motivação da
equipe e a integração entre toda a comunidade escolar.
Porém, não são raras as vezes em que a visão burocrática e tecnicista de
escola prevalece no ambiente escolar. “A direção é centralizada em uma pessoa, as
decisões vêm de cima para baixo e basta cumprir um plano previamente elaborado,
sem a participação de professores, especialistas, alunos e funcionários” (LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 445).
Diante do mundo globalizado com diversas mudanças sociais, políticas e
econômicas, a escola vem buscando superar esse conceito limitado de administração,
atendendo às exigências impostas pelo novo modelo de sociedade, através da
implementação da gestão democrática.
Além do coordenador pedagógico e do diretor, a figura do supervisor escolar
tem um papel determinante na gestão democrática. Com a atribuição de assessorar,
acompanhar, orientar, avaliar, controlar e articular os processos educativos e de
gestão presentes no ambiente educacional, supervisor escolar se constitui em um “[...]
membro da equipe gestora, é uma das lideranças fundamentais para o
desenvolvimento das políticas públicas educacionais e consolidação das propostas
pedagógicas” (BOCCIA; DABUL, 2013, p. 29).
O supervisor escolar é a figura no cenário educacional responsável pela
efetivação das políticas públicas. É ele quem articula todas as partes do processo
orientando, avaliando e redimensionando seus rumos ao sistema educacional posto.
O supervisor educacional deve estar atento e vigilante a todos os aspectos da
educação, direcionando olhar minucioso e detalhado no processo ensino
aprendizagem das crianças. Cabe aqui ressaltar que o motivo da escola existir é a
possibilidade de desenvolvimento da criança. “Ele é o elemento de articulação e
mediação entre políticas e as propostas pedagógicas desenvolvidas nas escolas,
exercendo as funções de: assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os
processos educacionais” (BOCCIA; DABUL, 2013, p. 29).
A escolha deste gestor deve ser criteriosa, pois deve atender aos requisitos de
conhecer o sistema educacional no contexto das políticas vigentes e também da
dinâmica do processo. Portanto, a experiência em outros cargos de gestão é fator
importantíssimo, pois a prática oferece elementos relevantes na tomada de decisões.

O maior desafio da educação é na escolha deste gestor, deixando de lado os
aspectos políticos partidários, priorizando que esta escolha aconteça levando em
consideração a competência e a experiência deste indivíduo no campo educacional.
A escola apresenta uma organização baseada no plano de ação previamente
realizado,

pautado em

princípios

que tendem a

regulamentar as ações

desempenhadas na instituição, tendo como ponto de partida a formação humana,
afinal, a escola é um espaço social e de relações e a forma de gestão é decisiva para
o êxito do trabalho.
As instituições sociais existem para realizar objetivos. Os objetivos da
instituição escolar contemplam a aprendizagem escolar, a formação da
cidadania e a de valores e atitudes. O sistema de organização e de gestão
da escola é o conjunto de ações, recursos, meios e procedimentos que
propiciam as condições para alcançar esses objetivos (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012, p. 435).

O ambiente educativo é baseado nas relações humanas que apresentam
diversos fatores culturais, decorrentes da diversidade existente. Estes aspectos são
definitivos para o funcionamento da instituição, baseado no aspecto cultural é que a
equipe gestora abrirá espaço para o novo ou apresentará resistência ao diferente, já
que “A bagagem cultural dos indivíduos contribui para definir a cultura organizacional
da organização que fazem parte” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 440).
A essa dinâmica dá-se o nome de Cultura Organizacional que é “[...] definida
como conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos
de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em particular
[...]” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 441).
Este modo de organização pode ser discutido e definido na escola quando o
PPP é construído democraticamente, ouvindo e considerando todos os membros da
comunidade escolar.
Reconhecendo que a gestão escolar democrática, um dos temas mais
discutidos na atualidade entre os educadores, representa um desafio no cotidiano
escolar e na operacionalização das políticas educacionais, pela dificuldade em
superar algo que faz parte da nossa cultura, a falta de participação dos professores,
funcionários, pais e alunos nas decisões da escola.
Embora sejam muitos os desafios, a gestão democrática como princípio
constitucional, tem respaldo na Constituição de 1988, Art. 206, Inciso VI, que
estabelece a “[...] gestão democrática do ensino público na forma da lei” como um de

seus princípios (BRASIL, 2007 s.p.). Ela também figura no Plano Nacional de
Educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A partir desses
parâmetros legais, a gestão escolar se apresenta como uma nova forma de se
administrar uma escola, numa perspectiva democrática.
Para que a gestão democrática se consolide na realidade da escola, é
necessária a construção de um trabalho coletivo e proporcionar espaços para ações
e decisões coletivas.
A criação de ambientes participativos é, pois, uma condição básica da gestão
democrática. Deles fazem parte a criação de uma visão de conjunto da escola
e de sua responsabilidade social; o estabelecimento de associações internas
e externas; a valorização e maximização de aptidões e competências
múltiplas e diversificadas dos participantes; o desenvolvimento de processo
de comunicação aberta, ética e transparente (LUCK, 2000, p. 27).

A gestão democrática se exemplifica pela coletividade, pela transparência, pela
comunicação e pelo diálogo. Essa nova forma de administrar exige um gestor mais
comprometido com os princípios que devem reger a administração pública,
apresentados na Carta Magna Brasileira, em seu Art. 37 (BRASIL, 1988), a
moralidade, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência, tendo por
objetivo a qualidade nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos e a
promoção da transparência na administração educacional.

4 GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Todos os dias utilizamos inúmeros bens e serviços, como se alimentar, se vestir
e desfrutar da vida. Nunca paramos para pensar quantas pessoas desempenharam
um papel, de uma forma ou de outra, para nos fornecer esses bens e serviços.
Geralmente não nos interrogamos sobre como é que o mercado tem nas suas
prateleiras os artigos que queremos comprar.
Em um resgate histórico, Filippim, Rossetto e Rossetto (2010) distinguem que
o patrimonialismo que prevaleceu no período do Brasil Colônia, Império e na
República Velha, tem como principais características: a lealdade pessoal ao
mandatário; o favoritismo, assistencialismo e clientelismo, que mantêm a população
dependente de ações esporádicas; as práticas firmadas pela tradição e pontos de
vista puramente pessoais, que caracterizam disfunções e vícios na administração
pública; bem como o improviso pela predominância do poder doméstico na elaboração
de decisões e alocação de recursos.
Mesmo com inúmeras leis, como a de responsabilidade fiscal, ainda assim os
gestores têm em sua mão o poder de decisão que alguns se utilizam de processos de
igualdade para todos e desta maneira fazem a gestão. Porém, temos outros gestores
que nessa liberdade de escolha desfavorecem o bem comum para a utilização dos
recursos públicos.
Contamos com a Lei de Responsabilidade Fiscal que objetiva a administração
mais eficiente das receitas públicas (maior eficiência da arrecadação, envolvendo
medidas mais efetivas da instituição, fiscalização e cobrança de tributos) e das
despesas públicas (maior eficiência na redução de gastos públicos, com adoção de
regras mais eficazes de contenção, controle e racionalização de despesas), o
equilíbrio das contas e a observância de metas fiscais na gestão do Tesouro Público,
o que permitirá melhor desempenho da União, dos Estados e dos Municípios na
execução de Políticas visando atender às necessidades e os anseios legítimos da
sociedade (BRASIL 2000) .
É indispensável, para isso, o planejamento na condução dos serviços públicos:
gestão fiscal programada no tempo. As suas coordenadas e metas são fixadas por
três instrumentos fundamentais de planejamento orçamentário: Plano Plurianual, Lei
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Na administração, o controle surge do princípio de limitação do uso do Poder,
seguindo certos procedimentos específicos. Os ditos procedimentos são necessários
para que o controlador não passe a se sobrepor sobre o controlado. O Controle na
administração pública é o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem o
Poder Judiciário, o Executivo e Legislativo, com o objetivo de garantir a conformidade
de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico (DI
PIETRO, 2010, P.729). A autora ainda argumenta:
A finalidade do controle é assegurar que a administração atue em
consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento
jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação,
impessoalidade; em determinada das circunstâncias, abrange também o
controle chamado de mérito e que diz respeito aos aspectos discricionários
da atuação administrativa (DI PIETRO, 2010, p. 728).

O termo “controle”, em tema de administração pública, é a faculdade de
vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a
conduta do outro (MEIRELLES, 2010). Na administração, o controle surgiu da
necessidade de adequar a prática administrativa aos resultados que devem ser
voltados para a sociedade como um todo. Os gestores devem buscar a melhoria em
seus resultados, priorizando o controle, a administração e o registro das receitas e
das despesas da conta pública.
O controle se mostra relevante e pode ser usado como ferramenta de
avaliação. A sociedade necessita de exemplos e demonstrações de bons controles do
dinheiro público, pois a falta de gestão por um longo período em muitas áreas, fez
com que a população perdesse a confiança na gestão de verbas governamentais.
O controle visa garantir que as ações de governo sejam executadas de acordo
com o planejamento e orçamento, tendo como objetivo final a consecução do bem
público. Assim, o controle objetiva verificar se os projetos e as atividades estão sendo
realizados conforme foram previstos e neste ponto encontra-se a Controladoria como
direcionadora para que o percurso traçado seja seguido.
O controle tem se mostrado uma ferramenta muito importante e imprescindível,
pois tem que se preocupar com o planejamento e com as decisões de investimentos,
além de melhorar a transparência dos seus resultados afim de que a sociedade veja
como eles estão sendo aplicados.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são sistematizados os resultados da pesquisa. Além da análise
de como encontra-se os processos realizados na parte da gestão e a apresentação
do cardápio oferecido nas mesas das unidades de CEMEIS. Através de pesquisas
documentais, diário de bordo levantou-se os dados necessários a obtenção dos
resultados.

5.1 PROCESSO DE COMPRA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O município de Videira realiza a compra dos gêneros alimentícios para
merenda escolar por meio de um pregão único (ANEXO 01 e 02), realizado no início
do ano. No caso de algum produto não ser cotado, em seguida surge outro pregão
contendo os referidos produtos. Geralmente, os produtos para dietas especiais de
crianças com diabetes, intolerâncias e celíacas têm maior dificuldades de serem
cotados por fornecedores.
Acontecem, também, compras através de Chamada Pública para alimentos
provenientes da agricultura familiar, cumprindo um dos objetivos do PNAE, que coloca
que no mínimo 30% dos recursos repassados sejam gastos com a Chamada Publica,
pensando na qualidade da alimentação oferecida, pois vem direto do agricultor para a
mesa escolar.
A Chamada Pública (ANEXO 03) consegue privilegiar as compras de região, e
não apenas do menor preço, como é feito com os pregões que trazem empresas
montadas apenas para atender essa demanda. Geralmente são empresas
provenientes de grandes cidades. A Chamada Pública contribui, dessa forma, também
para o desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, procura garantir a qualidade na
alimentação das crianças.
Ainda existe a modalidade de Compra Direta, modo de compras para pequenas
quantidades. Essa modalidade ocorre quando a demora do pregão ou chamada
pública pode fazer com que exista um atraso do gênero nas mesas escolares.

Quadro 2 - Modalidades de compras públicas para Gêneros Alimentícios no município
de Videira – SC

Pregão Presencial

Modalidade

Descrição
É a modalidade de licitação
para aquisição de bens e
serviços comuns. A disputa
pelo fornecimento é feita em
sessão pública, por meio de
propostas e lances para
classificação e habilitação do
licitante com proposta de
menor preço. O Pregão vem se
somar às demais modalidades
previstas na Lei nº 8.666/1993,
que são a Concorrência, a
Tomada de Preços, o Convite,
o Concurso e o Leilão.
Diversamente
destas
modalidades, o pregão pode
ser aplicado a qualquer valor
estimado de contratação, de
forma que constitui alternativa
a todas as modalidades. Outra
peculiaridade é que o Pregão
admite, como critério de
julgamento
da
proposta,
somente o menor preço. O
pregão foi instituído pela Lei nº
10.520/2002. No Governo
Federal, foi regulamentado
pelos Decretos nº 3.555/2000 e
5.450/2005.

Orientações para realização
I – Elaboração de termo de referência
pelo órgão requisitante, com indicação
do objeto de forma precisa, suficiente
e clara, vedadas especificações que,
por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização.
II – Aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente.
III – Apresentação de justificativa da
necessidade da contratação (todos os
atos
devem
ser
devidamente
fundamentados e motivados).
IV – Elaboração do Edital, estabelecendo
critérios de aceitação das propostas.
– Definição das exigências de
habilitação, das sanções aplicáveis,
inclusive no que se refere aos prazos e
às
condições que,
por
suas
particularidades, sejam consideradas
relevantes para a celebração e
execução do contrato e o atendimento
das necessidades da administração.
VI – Designação do pregoeiro e de sua
equipe de apoio.
V

Compra Direta / Dispensa de Licitação

As aquisições e contratações
públicas seguem, em regra, o
princípio do dever de licitar,
previsto no artigo 37, inciso XXI
da Constituição. Porém, o
comando constitucional já
enuncia que a lei poderá
estabelecer exceções à regra
geral, com a expressão
“ressalvados
os
casos
especificados na legislação”.
Portanto, a lei poderá criar
hipóteses
em
que
a
contratação será feita de forma
direta. O regulamento geral das
licitações, a Lei n.º 8.666/93,
prevê os casos em que se
admite a contratação direta,
podendo a licitação ser
dispensada ou inexigível.

1º. Identificação das necessidades de um
produto.
2º. Elaboração do termo de referência.
Inclui, entre outros, elaboração das
especificações técnicas mínimas e
elaboração de estimativa de preços da
contratação.
3º. Instrução do pedido de compra pela
Selip
4º. Encaminhamento à autoridade
competente para autorização.
5º. Publicação oficial do extrato de
dispensa
ou
inexigibilidade
A
publicação do ato de dispensa ou
inexigibilidade, consoante o exposto
no Acórdão 1.336/2006 Plenário,
somente se aplica às compras diretas
cujo valor seja superior aos valores
contidos nos incisos I e II do art. 24 da
Lei n.º 8.666/93, caso em que a Selip
deverá
publicar
o
extrato
correspondente no Diário Oficial.
6º. Emissão do empenho Autorizada a
despesa, o processo seguirá à
Secretaria de Orçamento, Finanças e
Contabilidade (Secof) para emissão da
nota de empenho;
7º. Encaminhamento do empenho ao
fornecedor.

Chamada Pública

O chamamento público está I – Orçamento:
assim definido no inciso XII do
at. 2° da 13.019, de 31 de julho II -Articulação dos atores e Cardápio, Art.
12 Lei 11.947/09: Os cardápios da
de 2014.
alimentação escolar deverão ser
XII – chamamento público:
elaborados
pelo
nutricionista
procedimento destinado a
responsável com utilização de gêneros
selecionar organização da
alimentícios básicos, respeitando-se
sociedade civil para firmar
as referências nutricionais, os hábitos
parceria por meio de termo de
alimentares, a cultura e a tradição
colaboração ou de fomento, no
alimentar da localidade, pautando-se
qual se garanta a observância
na sustentabilidade e diversificação
dos princípios da isonomia, da
agrícola da região, na alimentação
legalidade, da impessoalidade,
saudável e adequada.
da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade III - O preço de aquisição será o preço
médio pesquisado por, no mínimo, três
administrativa, da vinculação
mercados em âmbito local, priorizando
ao instrumento convocatório,
a feira do produtor da agricultura
do julgamento objetivo e dos
familiar, quando, houver, acrescido
que lhes são correlatos;
dos insumos exigidos no edital de
As
OSC
são
entidades
chamada
pública,
tais
como
privadas, porém, sem fins
(Resolução
N°
4/2015
FNDE).
lucrativos, que desenvolvem
Despesas com frete, embalagens,
ações de interesse público,
encargos
e
quaisquer
outros
quanto à promoção e defesa de
necessários para o fornecimento do
direitos, assim como nas áreas
produto.
de direitos humanos, saúde,
IV - Do total dos recursos financeiros
educação, cultura, ciência e
repassados pelo FNDE, no âmbito do
tecnologia, desenvolvimento
PNAE, no mínimo 30% (trinta por
agrário, assistência social,
cento) deverão ser utilizados na
moradia, tal qual orienta o
aquisição de gêneros alimentícios
Marco
Regulatório
das
diretamente da agricultura familiar e/ou
Organizações da Sociedade
de suas organizações, priorizando-se
Civil.
os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indígenas
e
comunidades
quilombolas.
(Flexibilização da Lei 8.666/93 e
123/06 para que as aquisições de
gêneros alimentícios possam ser
executadas por meio da chamada
pública).
V - Agricultor familiar;
 não detenha, a qualquer título, área
maior do que 4 (quatro) módulos fiscais
(varia de acordo com cada município.
Exemplo: Guarulhos 1 MD = 5
Hectares);
 utilize predominantemente mão-deobra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento
ou empreendimento;
 tenha percentual mínimo da renda
familiar originada de atividades

econômicas do seu estabelecimento
ou empreendimento, na forma definida
pelo Poder Executivo;
 dirija
seu
estabelecimento
ou
empreendimento com sua família.
VI - Art. 31. Os projetos de venda
selecionados resultarão na celebração de
contratos com a EEx., os quais deverão
estabelecer os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da
chamada pública (Resolução CD/FNDE
Nº 4/2015). Art. 32. O limite individual de
venda do agricultor familiar e do
empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o
valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil
reais), por DAP/ano/EEx e obedecerá as
seguintes
regras:
IPara
a
comercialização
com
fornecedores
individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados deverão
respeitar o valor máximo de R$20.000,00
(vinte mil reais), por DAP/ano/EEx. IIPara a comercialização com grupos
formais o montante máximo a ser
contratado será o resultado do número de
agricultores familiares, munidos de DAP
Familiar, inscritos na DAP Jurídica
multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte
fórmula: VALOR MÁXIMO A SER
CONTRATADO = n° de agricultores
familiares (DAPs familiares) inscritos na
DAP jurídica x R$20.000,00.
Fonte: Brasil (2014, s. p.)

Para aquisição dos gêneros alimentícios, existe um fluxo a seguir. Este fluxo
está sistematizado na Figura 1 e descrito na sequência, montado a partir de estudos
e pesquisas, além de um trabalho, onde pode-se observar as principais ações
necessárias para uma gestão dos recursos destinados a alimentação escolar.

Figura 1 - Fluxograma dos processos
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Fonte: elaborado pela autora

Observando o trabalho, além das pesquisas e dos estudos, afim de organizar
uma sequência de ações com objetivo de garantir gestões de sucesso, foi organizado
por essa autora esse fluxograma de processo que será abaixo descrito.
Planejamento de Compras:
Diretora financeira da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com
equipe de nutricionistas com Cardápio elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal
de Alimentação, mais número de alunos e dias letivos do calendário escolar já
aprovado pelo conselho municipal de Educação, elaboram o quantitativo anual para
cada produto.
Modalidade de Compra:
Diretora financeira da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a
diretora de licitações, definem a modalidade de compras para cada grupo de produtos.
Termo de Referência
Com a modalidade definida e a quantidade, a diretora financeira elabora os
Termos de Referência, definindo dotações utilizadas para cada tipo de compras.

Empenho
Passado pelo processo da modalidade com protocolo do termo de referência,
conclusão de processo licitatório e contrato de fornecedor já homologado pelo prefeito
municipal, realiza-se o pedido fracionado do total anual, conforme necessidade de
utilização definida pela equipe nutricional, seja ela semanal, quinzenal ou mensal.
Este pedido é assinado pelo Secretário de Educação e Diretora Financeira. É
empenhado o valor do produto pelo Departamento Contábil e só poderá ser gasto com
o mesmo.
Autorização de Fornecimento
Empenho autorizado, elabora-se no Departamento de Compras uma
Autorização de Fornecimento encaminhado ao departamento de merenda que
encaminhará o pedido para o fornecedor.
E desta forma, organizou-se um fluxograma de orientação dos processos, pois
a gestão pública é trocada periodicamente e muitas vezes perde-se com a falta de
conhecimento dos novos gestores, portanto, garante que futuros gestores tenham
uma orientação de como proceder, uma vez que é um assunto pouco conhecido e
pouco trabalhado na gestão, inclusive dentro das prefeituras e das Secretarias de
Educação.

5.2 PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
De posse da Autorização de Fornecimento, o fornecedor tem o prazo estipulado
no Termo de Referência pela secretaria para estar fazendo a entrega do mesmo no
Departamento de Merenda, o qual conta com um depósito central. Com base nas
descrições contidas no documento, a comissão de recebimento (equipe nomeada pelo
chefe do Poder Executivo do município), faz conferência nas datas de validades,
quantidades de produtos, marcas cotadas, qualidade na embalagem e na adequação
do transporte que foi utilizado. Feito a conferência, recebe-se os produtos que serão
encaminhados para os CEMEIs.
Uma quantidade mensal e/ou semanal, dependendo da durabilidade do
produto, com base na quantidade de crianças matriculadas e na contagem do estoque

do depósito os CEMEIs, é elaborado em um pedido pela nutricionista, sendo que ele
é montado e encaminhado.
Cada produto é transportado em temperatura adequada, conforme indicação e
mantido no departamento da mesma forma. Carnes e hortifrútis são carregados em
caminhões de câmara fria, sendo entregues separadamente de quaisquer outros
produtos. Feita a conferência e assinado o recebimento pelo gestor e auxiliares na
Unidade de CEMEI, o documento retorna ao departamento para conferência e é
realizado o arquivamento. Esse processo é caracterizado na Figura 2.
Figura 2 - Fluxograma de descrição dos processos
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• Recebimento dos produtos no depósito central;
• Conferência pela Comissão de Recebimento.

• Montagem de Pedido realizado pela nutricionista;
• Montagem do produtos pelos auxiliares.

• Transporte realizado internamente do produtos alimenticios;
• Conferência e recebimento na Unidade de Cemei.

• Devolução do documento ao chefe de merenda;
• Conferência e arquivamento.

Fonte: desenvolvido pela autora

Da mesmo forma que o fluxograma anterior, este foi organizado para que
futuros gestores possam ter um encaminhamento de como proceder, pois é um
processo realizado 365 dias do ano, sendo que ocorre trocas do Poder Executivo e
seus cargos de confiança, caso não conheçam o mínimo do processo. Com intuito de
continuidade sem levar em conta siglas partidárias, foram organizados os fluxogramas
de processos.

5.3 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS CEMEIS DE VIDEIRA, SC

No município de Videira é realizado anualmente uma avaliação nutricional das
crianças que frequentam a Rede Municipal de Ensino. Nesta seção são
sistematizados resultados de algumas Unidades de CEMEIs. É com base nessa
amostra que são obtidos indícios da realidade nutricional das crianças videirenses.
Localizado no bairro Santos Dumont, cerca de 2.000m do centro da cidade, o
CEMEI Claudio Balestrin, conforme figura 03, não apresenta nenhum caso de
desnutrição, porém 17,24% das crianças estão com sobrepeso e 8,05 apresentam
obesidade.
Passou-se nacionalmente falando de um grandioso problema de desnutrição,
que ainda está presente em muitas regiões brasileiras, para a maioria de sobrepeso
nas crianças, na faixa etária aqui levantada. Nos dados observados no Cemei abaixo,
não encontra-se nenhum caso de desnutrição, porém uma porcentagem significativa
das crianças estão com sobrepeso e obesas.
...dentro desse problema inicial, encontra-se outro, em um contexto maior: o
fenômeno da transição nutricional que o Brasil atravessa, uma vez que se
observa uma mudança no perfil epidemiológico dos distúrbios Revista Baiana
de Saúde Pública v. 41, n. 1, p. 158-176 jan./mar. 2017 161 nutricionais,
quando a desnutrição começa a declinar e surge um novo cenário, com o
aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, um quadro que
pode ser prevenido com a permanência da criança na creche ou pré-escola .
Assim, a obesidade infantil torna-se, paulatinamente, um sério problema de
saúde pública no Brasil e no mundo, afetando crianças de todas as idades,
classes sociais, raças e etnias. Ademais, essas alterações de peso podem
ser consideradas como doenças, apresentando um fator de risco para várias
outras, dentre elas, as doenças cardiovasculares. (FECHINE, 2017 p.161)

Aqui levantamos a preocupação do PNAE, que mesmo disponibilizando para
as redes nutricionistas e orientações, para o bem estar nutricional das crianças que
passam o dia nos Centros de Educação Infantil, observa o aumento do sobrepeso
como crescente, no passar dos anos.

Figura 3 - Relatório de Avaliação Nutricional 01

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

A figura 04, refere-se a uma Unidade de Cemei localizada no bairro Santa
Gema, aproximadamente 8.000m do centro da cidade, habitado por trabalhadores em
geral de indústrias, com renda fixa, sendo considerado um bairro habitacional de
classe média.
Na avaliação nutricional encontramos 53,69% dos alunos matriculados com
sobrepeso ou apresentando obesidade.
A obesidade infantil tornou-se uma epidemia a nível nacional e internacional
nos últimos anos e sua prevenção e controle são necessários. Estudos de
prevalência sobre o tema são necessários em regiões diferentes devido a
diferenças nos hábitos de vida das populações. A prevenção desta
enfermidade deve ser preocupação por parte dos sistemas de saúde, visto
que a obesidade infantil traz complicações para a vida da criança e também
para o futuro adulto. (Reck, 2007).

A preocupação com o sobrepeso na infância está cada vez mais presente na
sociedade brasileira, que em pouco tempo passou da desnutrição como o grande
problema nutricional do país para o sobrepeso e obesidade.
A cidade de Videira, com um pouco mais de 53.000 habitantes, não foge da
realidade nacional. Consegue-se perceber uma movimentação de programas na área
da saúde com ações voltadas a conscientização da população para a alimentação
adequada, em especial que essa alimentação inicie desde muito cedo, na vida do
indivíduo.

Porém a industrialização exacerbada, o capitalismo direcionando as

pessoas a trabalharem cada dia mais, para consumir cada dia mais, faz com que não
se tenha tempo pra cozinhar, para escolher alimentos e desta maneira, até que um
problema de saúde não lhe force a determinas ações, a população não se preocupa
com alimentação adequada.
Os exercícios físicos para as crianças também estão cada dia mais distante da
realidade da grande maioria. A falta de segurança faz com que cada vez mais
deixemos nossas crianças nas casas ou apartamentos, inclusive cada vez menores
em questão de idade, frente a eletrônicos.
Desta forma nos deparamos com a realidade apresentada na figura abaixo,
cada dia mais crescente nos lares e unidades escolares.

Figura 4 - Relatório de Avaliação Nutricional 02

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Outra avaliação nutricional foi realizada em uma das comunidades mais
carentes do município, no bairro Vila Verde, que surgiu após a enchente de 1983 e
devastou a cidade de Videira, moradores das margens do rio foram abrigados em
tendas verdes do exército originando o nome do local. Encontra-se neste bairro o
Cemei Amélia Pereti, como podemos observar na figura 05, apresenta pouco mais de
2% de crianças desnutridas, porém crianças com sobrepeso e obesas somam 35,21%
das crianças matriculadas.
Passamos da desnutrição para o sobrepeso. A facilidade dos fast-food,
conhecida como “comida rápida”, consumida pela facilidade e/ou falta de tempo, além
de excesso de gordura, sal e açúcares agradam o paladar e se tornou uma
alimentação barata, chegando em todas as partes do mundo. Hoje uma alimentação
balanceada se tornou menos acessível, inclusive pelo seu valor, somando inclusive o
tempo para preparo. A piora na qualidade da alimentação infantil, associada a hábitos
sedentários, é uma preocupação que já ultrapassou as paredes do lar, tornando-se
problema de saúde pública.
Crianças obesas têm um risco maior de se tornarem adultos obesos. Além
disso, doenças que classicamente eram caracterizadas da idade adulta, assim como
alteração de colesterol, dos triglicérides, hipertensão arterial e até mesmo o diabetes,
estão cada vez mais presentes nesta faixa etária.
Existem exceções, felizmente raras, em que alguma doença ou alteração
genética é responsável pela obesidade na criança (as chamadas obesidades
monogenéticas). Nestes casos, a obesidade costuma ser mais grave e de início
precoce. Encontramos um caso no município de Videira já na educação fundamental,
onde um aluno com 12 anos de idade pesa aproximadamente 150 kg. Neste caso a
dieta é pensada exclusivamente para o mesmo, assim como cadeira e carteira escolar.

Figura 5 - Relatório de Avaliação Nutricional 03

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Neste capítulo, foi possível observar que os CEMEIs sofrem mais com o
sobrepeso e obesidades das crianças. A desnutrição ainda é observada no município
de Videira, portanto nutricionistas, equipe de trabalho e CEMEIs, devem trabalhar para
que possa se extinguir a desnutrição e reduzir gradativamente o sobrepeso. No
próximo capítulo, trataremos do acompanhamento das nutricionistas nos ambientes
escolares.

5.4 VISITAS IN LOCO NAS COZINHAS DOS CEMEIS
Com acompanhamento constante nas cozinhas e depósitos dos CEMEIs, além
de orientações de procedimentos de recebimento e armazenamento, a equipe
nutricional e administrativo do departamento de merenda, realiza visitas periódicas
afim de assegurar procedimentos de qualidade nas mesas escolares. Face a
importância do trabalho realizado, buscou-se de modo demonstrativo separar alguns
relatórios de visita, onde pode-se diagnosticar alguns pontos relevantes a importância
da gestão em relação a alimentação escolar.
Na figura 06 encontra-se um relatório, onde a profissional apenas relata pontos
positivos encontrados no ambiente, tais com: organização e identificação dos
alimentos, bem como a realização da coleta de amostras diárias, afim de assegurar a
qualidade da alimentação oferecida.
Foi observado também trabalhos realizados de orientação através de projetos
de alimentação saudável com crianças, trabalhado pelas profissionais da própria
unidade de Cemei.
Foi também alertado a quantidade de produtos preparados para evitar
desperdícios, uma vez que a alimentação não pode ser utilizada em dia posterior ao
seu preparo. De forma a evitar desperdícios de merenda é importante realizar uma
averiguação diária de quantas crianças se alimentarão na unidade, pois na realidade
do município, as crianças de creche onde não tem obrigatoriedade de presença, ainda
é encontrada bastante dificuldade em uma frequência periódica. Trabalhos pela
equipe pedagógica estão sendo desenvolvidos para que pais e comunidade em geral
percebam que apesar da nomenclatura de creche, período de zero aos 04 anos de
idade, hoje não se trabalha mais de forma assistencialista, pois é pensado no
desenvolvimento e trabalhado pedagogicamente cada fase da criança. Lembrando

também que é um direito assegurado por lei, a inclusão de crianças e diretrizes
curriculares são pensadas desde muito cedo.
Figura 6 - Relatório de Visitas 01

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Na figura 07 encontramos um ambiente organizado, porém, a equipe encontrou
bebidas com alto teor de açúcar que não são fornecidas pelo departamento de

merenda e que encontrava-se no depósito escolar, como geladinhos, pastéis e
picolés, mesmo com toda a orientação repassada. A gestão escolar já orientada e não
autorizada a manter estes alimentos, novamente recebe orientação onde fica
determinantemente proibido a oferta destes alimentos nas unidades de CEMEIs.
Há algumas resistências por parte de algumas unidades de CEMEIs para
oferecerem alimentos diferenciados, principalmente em datas comemorativas, como
Páscoa, dias das crianças e encerramento do ano. Foi ajustado em reunião que nestas
datas será elaborado cardápio diferenciado, porém mesmo assim não serão aceitas
frituras e alimentos ricos em açucares.
Segundo conversa informal com as nutricionistas, existe no município de
Videira, assim como na região, uma forte cultura relacionando festas a comida. De
forma que não se sabem comemorar sem bolo recheado, frituras e refrigerantes. No
entanto ficou determinado que frituras seriam trocadas por massas assadas, bolos
recheados devem ser trocados por bolos com apenas coberturas e sucos naturais
devem substituir os refrigerantes, nestes momentos.
Encontra-se também neste mesmo relatório a presença de produtos vencidos
dentro do depósito e outros com validade próxima ao vencimento.
A gestão escolar enfrenta grandes desafios e entre eles a gestão
administrativa, que não relacionada diretamente com o ensino aprendizagem, não é
levada tão a sério, o que faz com que as questões de gênero institucional muitas vezes
não consiga ser revolvida com a seriedade que se faz necessária.
A segurança da alimentação oferecida e as crianças nutridas no ambiente
escolar, estão totalmente relacionadas a aprendizagem das crianças, desta forma é
necessário a quebra do paradigma que a estrutura, assim como tudo que é oferecido
para a criança neste ambiente, não possua vínculo estreito com a aprendizagem.

Figura 7 - Relatório de visitas 02

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Pode-se verificar alguns problemas que são enfrentados nas unidades de
CEMEIs relacionado a dificuldade do cuidado com uso de acessórios pessoais das
merendeiras. O ambiente escolar, em especial de CEMEI, por se tratar de crianças
pequenas e ainda ligadas a uma cultura de assistencialismo, muitas vezes percebese a dificuldade de entendimento de alguns profissionais quando se solicita uso de
equipamentos de segurança, uniformes ou quando os mesmos insistem no uso de
acessórios como brincos, pulseiras, relógios, colares, anéis e unhas pintadas,
Observa-se ainda, neste relatório abaixo disposto, a utilização de caixas de
papelão em cozinhas, mesmo sendo disponibilizadas caixas plásticas brancas para
depósitos e bacias para serem utilizadas.
No relatório observa-se a orientação da higienização das mamadeiras, como
esterilização e para que sejam guardadas em potes plástico fechados e
acondicionados nas geladeiras.
A observação que consta no relatório, deixa claro que a cozinha não conta com
telas de proteção contra insetos, item fundamental na nossa região que mesmo em
ambientes dedetizados, encontra-se a presença de alguns insetos. Deixa registrado a
presença de coifa no local.

Figura 8 - Relatório de Visitas 03

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Atenta-se nos relatórios de visitas, algumas orientações feitas por parte dos
profissionais de nutrição, assim como apontamentos da falta de alguns materiais que
devem compor uma cozinha escolar. No próximo capítulo será observado a existência
de produtos alimentícios vencidos nas instituições de ensino.

5.5 VENCIMENTOS DE PRODUTOS EM DEPÓSITOS DE CEMEIS
Para entender os vencimentos de produtos, é necessário compreender o que
define as datas trazidas nas embalagens. Vencimento é o que se define de um tempo
determinado para consumirmos um alimento em sua qualidade e condições
adequadas para o seu efeito esperado.
As indústrias alimentícias são os mercados que determinam as condições
adequadas através da sua forma de armazenamento. Os alimentos são separados
em refrigerados, congelados e temperatura ambiente.
A forma em que um produto é armazenado após a abertura da embalagem,
também influencia na qualidade do alimento, alguns produtos alimentícios possuem
data de validade secundária determinada pelo seu fabricante.
Contudo, alguns alimentos não especificam em sua embalagem a data de
validade de alimentos após serem abertos, mas nem por isso devemos deixar de
identificá-los, pois de acordo com a RDC 216, (de 2004 é o Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação) no item 4.8.6 informa que:
“Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem utilizados em sua
totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e identificados com,
no mínimo, as seguintes informações: designação do produto, data de
fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem
original”.

Ainda segundo a RDC 2016, para os alimentos dispensados da obrigatoriedade
da indicação do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos
mesmos, ficar atentos aos produtos alimentícios e o que seu fabricante solicita, para
que desta forma estejamos sempre seguindo as normas das indústrias alimentícias
do prazo de validade primário, prazo de validade secundário e a forma de
armazenamento após aberto ou não.
Na figura 09 observamos o pedido para recolher 44 pacotes de bolachas
vencidas. Mesmo com constante orientação, percebe-se que ainda acontecem muitos

vencimentos, alimentos que são destinados aos lixões da cidade, muitas vezes por
simples descuido.
Figura 9 - Termo de Devolução de Produtos Vencidos 01

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Existe uma preocupação quanto à qualidade de gestão escolar, hoje muitos
municípios e até mesmo o estado de Santa Catarina, preocupados, promovem
eleições para diretores, onde pais, alunos e comunidade escolar podem votar, contudo
o mais importante para se candidatar é que se faz necessário uma especialização em
gestão escolar e um projeto, onde o candidato apresente suas propostas caso assuma
a escola.

Na figura 10, observa-se outro caso de pedido de devolução, recurso
diretamente ligado a má gestão.
Figura 10 - Pedido de devolução de Produto Vencido 02

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Na figura 11 podemos perceber o descarte de um alimento da alimentação
especial. São oferecidos estes alimentos para crianças com laudos médicos. Para
tanto o número de criança que utiliza esses produtos são bem reduzidos, e mesmo
assim encontram-se vencidos nos depósitos escolares.

Figura 11 - Termo de Solicitação de Retirada de Produtos Vencidos 01

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Em uma rede municipal onde contam com 29 unidades escolares, conseguese perceber a falta de gestão ao observar a figura 12, que solicita no dia 15 do mês
de outubro, para que o departamento de merenda faça o recolhimento de 10 kg de
farinha de trigo que venceram no dia 14 do mesmo mês. Quando se tem um
planejamento e cuidado na gestão, esse produto poderia ter sido remanejado para
outro ambiente e desta forma, ser utilizado.

Figura 12 - Termo de Solicitação de Retirada de Produtos Vencidos 02

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Foi possível observar que os vencimentos nas instituições de ensino, ainda não
são raros acontecimentos. Com todo o processo de cuidado no recebimento no
depósito central e mais a quantidade encaminhada a cada CEMEI, ainda assim,
mensalmente produtos vencidos são recolhidos e descartados.
No capítulo a seguir, será observado a qualidade da alimentação servida as
nossas crianças nos ambientes escolares, e se essas são de quantidade suficiente
para a nutrição, sabendo que muitas delas têm suas principais refeições no ambiente
escolar.

5.6 NAS MESAS DOS CEMEIS QUANTIDADE E QUALIDADE
Com base nos cardápios, aprovados pelo Conselho Municipal de Alimentação
CAE, repassados mensalmente pelas nutricionistas para as diretoras das Unidades
de CEMEIs, conseguimos observar a qualidade e quantidade de alimentação
oferecida às crianças de CEMEIs.
Como base, foi observado o cardápio do mês de outubro nas suas
peculiaridades. São oferecidos cardápios para crianças de: “De 04 meses a 01 ano
de idade”; “A partir de 01 ano de idade”, “Intolerantes a Lactose” “Alérgicos a proteína
do ovo”; Doença Celíaca” e “Alérgicos a proteína do leite”.
Os bebês são denominados crianças de 04 meses a 01 ano de idade, nos
documentos que organizam a Educação Infantil, tais como a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, Diretriz Nacional Currículos entre outros. Pensando em uma
alimentação adequada a faixa etária, sempre é lembrado as mães a importância da
alimentação materna e respeitado os leites especiais quando receitados por pediatras
e necessário. Aos poucos é oferecido aos bebês uma alimentação pastosa,
respeitando a pouca inserção de sal e açúcares. As frutas estão presentes nos
cardápios desde muito cedo e a proibição em oferecer produtos enlatados, embutidos,
refrigerantes e alimentos ricos em açúcar é respeitado nos cardápios, conforme pode
ser observado abaixo. São diariamente 06 preparações para às crianças de até 01
ano de idade.

Tabela 1 - Cardápio 4 meses a 1 ano - Parte1

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação
Tabela 2 - Cardápio 4 meses a 1 ano – Parte2

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 3 - Cardápio 4 meses a 1 ano – Parte 3

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Atingido 01 ano de idade, a criança ainda pequena, começa a receber mais
autonomia para se alimentar. Com auxílio de mesas próprias para esta idade, as
crianças começam a se alimentar sozinhas, recebendo auxílio sempre que
necessário.
Aos poucos se dirigem ao refeitório e na metade do Berçário II, todas se
alimentam sozinhas nas mesas com encostos e auxílio de profissionais orientadas
pelas gestoras e nutricionistas em oferecer todos os tipos de preparos, nos quais nem
sempre às crianças têm no ambiente familiar, o que faz com que aos poucos vão
formando uma cultura alimentar nutritiva, muitas vezes diferente da oferecida por
famílias que trabalham diariamente e não conseguem oferecer qualidade diante o
tempo que lhes restam para preparações alimentares saudáveis.
As preparações são oferecidas em bifes que as mantem na temperatura
adequada e para as crianças acima de 04 anos é oferecido a oportunidade de se
servir, desenvolvendo assim sua autonomia. Da mesma forma que em restaurantes,
as crianças formam filas respeitando seus colegas e servem-se nos bifes. As saladas
são dispostas nas mesas dos refeitórios, para o acesso ficar mais fácil.
São oferecidas 5 preparações balanceadas durante o dia, para crianças a partir
de 01 ano de idade, conforme cardápio disposto abaixo:

Tabela 4 - Cardápio a partir de 1 ano – Parte 1

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.
Tabela 5 - Cardápio a partir de 1 ano – Parte 2

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Tabela 6 - Cardápio a partir de 1 ano

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Através de laudos médicos, são oferecidas as crianças com deficiências
alimentares, como intolerâncias e/ou alergias, um cardápio especial com preparações
realizadas nas cozinhas das Unidades de CEMEIs, com produtos adquiridos pela
administração municipal. No momento, encontram-se no município crianças com
intolerância a lactose, alérgicas a proteína do ovo, com doença celíaca e alérgicas a
proteína do leite.
Para cada deficiência, há um cardápio pensado pelas profissionais e elaborado
pelas merendeiras. Podemos observar nos cardápios disponibilizados abaixo, que
existe uma preocupação para que todos se alimentem com as mesmas preparações,
porém, com ingredientes aptos para cada criança e que favoreçam sua limitação
alimentar.

Tabela 7 - Cardápio intolerantes a lactose – Parte I

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.
Tabela 8 - Cardápio intolerantes a lactose – Parte II

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 9 - Cardápio intolerantes a lactose – Parte III

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.
Tabela 10 - Alérgicos a proteína do ovo – Parte I

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 11 - Alérgicos a proteína do ovo – Parte II

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.
Tabela 12 - Alérgicos a proteína do ovo – Parte III

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 13 - Cardápio doença celíaca - Parte I

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Tabela 14 - Cardápio doença celíaca - Parte II

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 15 - Cardápio doença celíaca - Parte III

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Tabela 16 - Cardápio doença celíaca - Parte IV

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 17 - Cardápio doença celíaca – Parte V

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 18 - Cardápio Alérgicos a Proteína do Leite – Parte 1

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Tabela 19 - Cardápio Alérgicos a Proteína do Leite – Parte II

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação.

Tabela 20 - Cardápio Alérgicos a Proteína do Leite – Parte III

Fonte: Departamento de Merenda - Secretaria Municipal de Educação

Observou-se neste capítulo, que o trabalho com a qualidade é uma
preocupação

constante.

Observa-se

vários

cardápios

para

crianças

com

necessidades especiais na sua alimentação, e ainda, considera-se que as cozinheiras
estão amparadas pela equipe de trabalho e nutrição do Departamento de Merenda. A
qualidade está sim presente, nas mesas escolares do município.
No próximo capítulo, traremos o catálogo de orientação para profissionais da
área de alimentação e nutrição escolar, com algumas formas de procedimentos e itens
a serem seguidos no processo. Acredita-se que possa ser um material de apoio para
os profissionais presentes e aos que vierem a adentrar o processo.

5.7

PRODUTO

EDUCACIONAL:

CATÁLOGO

DE

ORIENTAÇÃO

SOBRE

QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE GESTÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS – COAERP
No presente capítulo, fica evidente a importância do Catálogo de Orientação
para profissionais que trabalham na área da educação, gestão escolar e gestão de
recursos públicos voltados a alimentação escolar.
Vê-se neste documento um potencial de orientação que perpasse gestões
executivas, sem perder o foco do trabalho que consiste em uma alimentação saudável
nas mesas escolares.
O propósito é utilizar a mesma linguagem e abordagem para diferentes
profissionais envolvidos na rotina alimentar de uma instituição de ensino, facilitando
situações já aprovadas e outras medidas que precisaram ser adaptadas no decorrer
dos anos.
Ter conhecimento desse Catálogo é recurso indispensável para assegurar a
qualidade tão almejada no setor alimentício em consonância com as fases de
desenvolvimento da infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado da análise dos processos utilizados para que se obtenha
alimentação escolar nas Unidades de CEMEIs do município de Videira – SC, revelam
que ainda muitos processos não apresentam condições ideais, porém se percebe um
cuidadoso trabalho na evolução deste percurso. Há, portanto necessidade de
capacitação em vários processos, o que também observa-se que já está sendo
pensado.
A busca da compreensão de direitos dos estudantes da Educação Básica foi
pesquisada nas principais legislações que compreendem a primeira infância e a
adolescência, período que compreende a Educação Básica. Nossas legislações são
muito bem elaboradas na sua grande maioria, e nossas crianças legalmente estão
amparadas, aqui em especial trataremos o direito à alimentação escolar representado
pela alimentação saudável nas mesas escolares.
É prioridade nas prestações de conta ao PNAE e percebe-se que o índice de
compras da agricultura familiar ultrapassa os 30% do recurso financeiro
disponibilizado. Através do cardápio, pode-se perceber a quantidade de nutrientes que
compreende a solicitação do PNAE, visto que os cardápios são aprovados pelo
Conselho Municipal de Alimentação e este apresenta-se atuante. Consegue-se
analisar que o processo em Videira SC, assegura o direito das crianças, em receber
diariamente alimentação de qualidade, preparado em cozinhas próprias das escolas
e CEMEIs, o que diferencia de grandes cozinhas industriais que servem marmitas a
muitas escolas, incluindo as escolas estaduais do município.
Quando o alimento é preparado no próprio ambiente, em quantidades menores,
assemelham-se com nossa culturalmente conhecida comida caseira. Quando
consideramos nossas crianças nossa prioridade de futuro, não se pode levar até ela
uma escola nos modelos de grandes indústrias.
Com relação as prestações de conta, observamos o parecer descritivo do
Conselho Municipal de Alimentação CAE, (ANEXO 05), onde deixa claro através das
visitas as Unidades de Ensino, uma rigorosa vistoria e bons pareceres. Além das
destinações financeiras estarem além do solicitado.
Quando foi proposto o estudo do PNAE, não se imaginava que essa é uma das
Políticas Públicas que consegue atingir todo o território nacional e vem trazendo

grandes avanços, como na diminuição da desnutrição em um país tão grandioso
territorialmente e em diversidade. No entanto o programa orienta profissionais da área
da nutrição, mas percebe-se uma lacuna no processo quanto a gestores escolares
(professores e diretores), pois esses na corrida do trabalho pedagógico, muitas vezes
não conseguem prestar atenção em produtos vencendo, alimentação sendo jogada
no lixo ao final das refeições e a própria educação alimentar.
Ainda encontram-se professores e diretores, com a necessidade de “agradar
alunos” trazendo alimentos rico em açucares e festas financiadas por Associações de
Pais, munidas de tradições onde se presenteia com alimentos ricos em gorduras e
açucares, e, ainda as crianças do município apresentam uma porcentagem
preocupante de sobrepeso e obesidade. Enquanto isso, ainda se ouve de gestores,
frases como “Coitadinha das crianças, festa sem refrigerantes?” ou “Festa sem bolo
recheado não é festa”. E desta forma ainda é burlado em Videira SC, o cardápio e
todo o trabalho da equipe de nutrição. Desta forma, ainda não se consegue identificar
uma gestão participativa no que diz respeito a Alimentação Escolar.
Quanto a utilização dos Recursos Públicos destinados a Alimentação Escolar,
Videira ainda não contava com a chamada pública, uma vez que a equipe de licitação
acreditava ser possível a substituição por pregão. Foi realizado um trabalho de
conscientização e este ano de 2020, será realizado a primeira chamada pública. A
demais, os processos todos são realizados de forma transparente e atendem aos itens
propostos pelo PNAE.
Verificando como o direito à Alimentação Escolar acontece no município de
Videira SC, encontra-se alguns itens a serem observados.
A quantidade de profissionais de nutrição está abaixo do que a legislação
prevê, “Resolução 358/2015”, prevendo 1 profissional de nutrição a cada 500 aluno.
Hoje o município conta com 2 profissionais de nutrição, para uma rede municipal de
6.000 alunos, mesmo sabendo que por fazer parte da Secretaria Municipal, esses
profissionais deveriam visitar escolas particulares e estaduais para assistência do
trabalho nutricional, fazendo com que o trabalho seja restrito em administrativo e de
fiscalização apenas na rede municipal.
Por ter trabalhado no Departamento de Merenda como Assessora
Administrativa, não tive dificuldade na pesquisa, na verdade ela surgiu da necessidade
de uma mudança de processo por ter encontrado uma dificuldade diária no trabalho.
Quando pensei em montar um catálogo de orientação, foi a necessidade que senti no

momento que assumi o Departamento de Merenda. Muitas vezes levei até o secretário
responsável pela pasta, que a dimensão e a importância do trabalho desenvolvido
pelo Departamento de Alimentação, muitas vezes não é percebido. A falta de um
produto do gênero alimentício na merenda escolar pode, muitas vezes, levar até o
chefe executivo alguns sérios problemas administrativos. Desta forma esse processo
precisa ser a cada dia mais conhecido.
As pesquisas futuras na gestão da Alimentação Escolar fará com que esse
assunto tenha maior conhecimento, evitando desvios de verbas públicas e que chefes
do executivo, possam conhecer os processos e tramites realizados. Senti dificuldade
na execução do trabalho, por ser desconhecido pela área acadêmica, assim como
pela gestão do município. A educação muito enfocada com o pedagógico, peca na
administração de processos ligados a educação e tão administrativos, que passa
despercebido na busca pela aprendizagem, que só acontece necessariamente por
alunos nutridos adequadamente.
Recomenda-se a utilização do material de orientação aqui elaborado, nesta
dissertação, como mais uma ferramenta de capacitação e orientação diária,
garantindo o controle da merenda escolar servida.
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