
 
  CNPJ:  82.777.335/0001-85                 -                 www.anitagaribaldi.sc.gov.br 
  Órgão:  Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo 
 

 

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZA DISTRIBUIÇÃO DE 

KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL 

 

A Prefeitura de Anita Garibaldi, por meio da Secretaria Municipal 

de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, e com acompanhamento do CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar), prossegue com a distribuição dos kits de Merenda Escolar aos 

alunos das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. 

Vale ressaltar que a medida tem como objetivo garantir o acesso 

dos estudantes à alimentação, uma vez que as aulas foram suspensas 

como forma de prevenção contra o coronavírus. Importante destacar que 

os kits de merenda escolar, são constituídos com o acompanhamento da 

Nutricionista da Secretaria de Educação, sendo compostos por alimentos 

de acordo com o cardápio escolar, afim de suprir as necessidades 

nutricionais, sendo distribuídos conforme critério avalizado pela 

Secretaria de Assistência Social. 

Inicialmente após a suspensão das aulas no mês de março, e já 

com estoque de merenda escolar constituído nas unidades educacionais 

(adquiridos com Recursos Próprios e do PNAE/FNDE), a Secretaria 

Municipal de Educação antevendo a necessidade em dar aplicação aos 

gêneros alimentícios perecíveis e com data de validade próxima, formou 

kits com a Merenda Escolar para distribuição aos educandos da Rede 

Municipal cadastrados no Bolsa Família. Ressaltamos que o Ato está em 

conformidade com a Lei Federal nº 13.987/2020, Resolução MEC nº 

02/2020 e Recomendações do MPSC.  

É salutar que a Administração Municipal, compreende que num 

momento em que o mundo está vivendo uma pandemia, é essencial 

garantir que alunos carentes da Rede Municipal, tenham nesse período 

de isolamento social, a garantia da alimentação, pois muitas vezes o 

aluno tem na escola, a merenda como a sua única refeição. 

Dando prosseguimento a distribuição dos kits de Merenda Escolar, 

a Secretaria Municipal de Educação, divulga que nessa nova etapa de 

entrega, serão beneficiados todos os alunos das unidades educacionais 

do interior do Município, além de 100 alunos de unidades educacionais 

da área urbana, conforme situação de vulnerabilidade e participação em 

programas sociais como o Bolsa Família. 
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A entrega dos kits de merenda será realizada na Unidade 

Educacional de cada estudante, com presença dos professores 

responsáveis, diretores e nutricionista em horário agendado, desta forma, 

evitando aglomerações, conforme recomendações das autoridades 

sanitárias. Cada família de aluno beneficiado, será informada com 

antecedência sobre a forma que se procederá a retirada dos kits.  

Nesta ocasião, está agendada a entrega para os 

pais/responsáveis, conforme data e horário abaixo especificado: 

 E.E.F. José Borges da Silva, dia 11/05/2020 das 9h30 às 11h; 

 C.E.I. Anir Dalmora do bairro Borges, dia 11/05/2020 das 14h 

às 16h30; 

A próxima entrega de kits de Merenda Escolar, abrangerá 

alunos/famílias não beneficiadas neste momento, e será divulgada 

conforme estudo e planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em 06 de maio de 2020. 


