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Ofício. nº 0338/2011/ DREA/CIRCULAR               
Araguaína, 25 de agosto de 2011 

 

 

 

Ao (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Informes da Merenda Escolar. 

 
 

 
Senhor (a) Diretor (a), 
 

 
 

1.   De acordo com a RESOLUÇÃO 038, de 16 DE JULHO DE 2009, parágrafo “V 

– DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ESCOLA.  

Art.13, para fins do Programa Nacional de Alimentação Escolar, será considerada como 

Educação alimentar e Nutricional, o  conjunto  de  ações  formativas,  que  objetivam  estimular  

a adoção  voluntária  de  práticas  e  escolhas  alimentares  saudáveis,  que  colaborem  para  a 

aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. 

§1º São consideradas, entre outras, estratégias de Educação Alimentar e Nutricional: a oferta da  

alimentação  saudável  na  escola,  a  implantação  e  manutenção  de  hortas  escolares 

pedagógicas,  a  inserção  do  tema  alimentação  saudável  no  currículo  escolar,  a  realização  

de oficinas culinárias experimentais com os alunos e a formação da comunidade escolar, bem 

como o desenvolvimento de tecnologias sociais que a beneficiem.” 

2.  Solicito a Vossa Senhoria que, ao realizar atividades voltadas para a 

Alimentação Escolar, que sejam aliadas às práticas pedagógicas e que sejam evidenciadas por 

meio de fotos, filmagens, relatórios, ou até mesmo o Plano de Aula. No Projeto Político 

Pedagógico, devem ser contempladas as ações voltadas para a Alimentação Escolar, bem como 

estipulado o recurso financeiro, destinado aos Coordenadores financeiros, ao Apoio Escolar e 

também às Merendeiras, para que estes participem de uma Formação Continuada, que ocorrerá 

no 1º semestre de 2012.  

3.   Em relação ao planejamento do repasse financeiro, destinado à compra dos 

produtos destinados ao preparo do lanche e refeições, informo que este será único (semestral), 
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com no mínimo 20 cardápios, fazendo rodízio para uma boa variação dos cardápios, 

equilibrando-os de forma igualitária. Serão aceitos apenas 30% de produtos industrializados, 

conforme exigência do Programa de Alimentação Escolar.   

4.  Quanto à pasta de Prestação de Contas, comprovando a execução em sua 

totalidade, esta deverá ser composta de: 

a) Pasta com capa: nome da escola, quais as parcelas executadas e município; 

b) Ofício encaminhando à pasta de prestação de contas; 

c) Previsão de compras; 

d) Cardápios Formulário I, no mínimo 20 cardápios para o semestre;   

e) Condensação dos cardápios (Formulário II); 

d) Notas Fiscais (compra a compra).  

5.   Para a formalização dos trabalhos informamos que as planilhas (EXCELL) 

estão à disposição no site da DREA. 

6.   Maiores esclarecimentos, informações e atualizações, entrar em contato com o 

departamento de Alimentação Escolar pelo telefone: (63) 3411 5017 ou pelo e-mail: 

drea.merenda@yahoo.com.br e que seja acessado diariamente o site www.drearaguaina.com.br  

  

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino de Araguaína 
 
 


