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JUSTIFICATIVA  

 

Assunto: Aquisição de Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar. 

 

Os gêneros alimentícios a serem adquiridos são de grande importância, e se fazem necessários 

para o fornecimento de merenda escolar de qualidade aos alunos de toda a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos). A 

merenda escolar é de suma importância, tendo em vista, que a alimentação adequada é direito 

dos alunos e dever do poder público, que através da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Santa Maria das Barreiras–PA, fornece às escolas da rede pública municipal de 

ensino, os gêneros alimentícios para merenda escolar, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento da clientela estudantil, melhorando assim o rendimento escolar.  

A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a alimentação 

escolar, visa dar garantia de alimentos variados e seguros, com proteína e calorias suficiente e 

adequada a faixa-etária de cada criança, com cardápio elaborado por profissional, nutricionista 

que adequou esse cardápio às recomendações do Ministério da Educação e a realidade regional 

e cultural do nosso Estado, que contribui para o crescimento e desenvolvimento saudável, 

efetivando as políticas públicas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança 

alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção 

especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas-etárias. Oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educandos, 

garantindo-lhes alimentação saudável e de qualidade em quantidade suficiente, conforme 

previsto na Portaria Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da 

Educação e da Saúde.  

Considerando a universalidade do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades 

nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência 

em sala na unidade de ensino, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e rendimento escolar, através de cardápio diversificado e regionalizado. 

Vale ressaltar a importância da merenda escolar na alimentação dos alunos, uma vez, que em 

condições normais da economia e renda familiar, a alimentação, refeição, merenda oferecida 

nas escolas da rede pública municipal de ensino pode representar a melhor e mais saudável 

refeição de determinado alunos, e, levando em consideração o atual momento que estamos 

vivendo, em que muitas famílias ou perderam parcialmente ou totalmente a sua renda, o 

fornecimento de uma alimentação digna ao alunos torna-se ainda, mais importante. 
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São com base em todos esses fatores, que essa aquisição encontra justificativa, uma vez, que 

cabe ao poder público em toda às suas esferas de governo, amparar a população em busca do 

bem estar social, e na promoção da igualdade e justiça social, em todo os seus aspectos, e, nesse 

momento, essas premissas torna-se ainda mais necessária, visto o grande desequilíbrio social e 

econômico que o mundo vive, e, a merenda escolar vem ao encontro das necessidades de parte 

da população que tanto necessita do olhar especial do setor público.  

 

Santa Maria das Barreiras – PA, 07 de abril de 2021.  

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA 

                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


		2021-04-07T11:23:18-0300
	ADRIANO SALOMAO COSTA DE CARVALHO FILHO:00377069264


		2021-04-07T11:24:14-0300
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DAS BA:18254512000140




