Com relação a distribuição de Kits da Merenda Escolar eu Sheila do Rocio Carvalho,
Nutricionista Responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
juntamente com a Secretária de Educação Josiele Maraci Nickel Claudino e a Diretora do CAE
(Conselho de Alimentação Escolar), avaliamos a melhor forma de atender nossos alunos,
visando atingir o máximo da qualidade da alimentação escolar fornecidas em Nossas
Instituições.
Visando levar mais qualidade Nutricional para aqueles que carecem de maior atenção
nesse momento de crise que estamos vivenciando e conhecendo bem a realidade de nossa
clientela e tentar suprir as Carências Nutricionais, bem como, levando em consideração que o
per capta de um aluno em sala é bem menor do que compõe o nosso Kit, respeitando a
legislação vigente que temos que atingir os 30% da Agricultura Familiar que o sustento de suas
famílias depende do consumo das Escolas nesse momento de crise.
Considerando que o repasse do Programa PNAE para o nosso Município seja de apenas
R$ 0,36 centavos dia para alunos do Ensino Fundamental, R$0,53 centavos para alunos na Pré
– escola e R$ 1,07 para alunos da Creche, onde nos é exigido a fornecer frutas, legumes e
verduras no mínimo três vezes na semana, juntamente com Proteínas oriundas de origem
animal e Carboidratos vindos de fontes saudáveis.
Definimos que seriam priorizadas as famílias inscritas no Programa Bolsa Família e
Famílias em Vulnerabilidade Social. Em trabalho conjunto com a Secretaria de Assistência
Social, Diretoras e Professoras do nosso Município fizemos um levantamento do total de
famílias, das quais seriam contempladas com o Kit da Merenda Escolar, logo definimos que
para melhor atender as demandas Nutricionais com os Kits contendo, frutas, legumes e
verduras, pães, iogurtes oriundos da Agricultura Familiar, juntamente com alguns itens que
compõe a Cesta Básica, definiram que seriam contempladas as Famílias inscritas no Programa
Bolsa Família, e Famílias em Vulnerabilidade Social.
Estaremos executando a 4ª entrega desses Kits, contemplando em torno 970 famílias
de Nosso Município, os kits são distribuídos nas Unidades Escolares com data pré-definida e
horários a fim de evitar a aglomerações, aquelas famílias que não possui veículo, ou não
consegue estar se deslocando para a retirada, a Prefeitura de Mandirituba localiza a Família e
leva até sua residência.
Sem mais para o momento, estou à disposição a quaisquer esclarecimentos
necessários.
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