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PREFEITURA DE MANDAGUAÇU DISTRIBUI KITS DE MERENDA ESCOLAR A 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

A Prefeitura de Mandaguaçu, através do Departamento Municipal de Educação e 

Cultura durante o período de suspensão das aulas em decorrência da Pandemia 

causada pelo novo corona vírus – Covid-19 está realizando em caráter excepcional, a 

distribuição de gêneros alimentícios às famílias de estudantes da rede municipal de 

ensino.  

Os alimentos são distribuídos em forma de Kits, definidos pela Equipe nutricional do 

Departamento de Educação e segue as determinações da Resolução nº2 de 9 de abril 

de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE durante a Pandemia pelo Covid-19.  

A entrega dos alimentos obedece a um cronograma organizado para evitar 

aglomerações nas instituições de ensino do Município e prioriza famílias que 

apresentam vulnerabilidade social. 

O levantamento das famílias a serem atendidas são realizados pelas instituições de 

ensino onde o aluno está vinculado. 

No início da pandemia, com a paralização das aulas presenciais, o Departamento de 

Educação do Município organizou Kits com os gêneros alimentícios existentes no 

estoque das instituições e entregou às famílias de crianças pertencentes à rede 

Municipal de ensino e a partir de então, quinzenalmente a Equipe Nutricional do 

Departamento de Educação prepara novos Kits com os recursos do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar -PNAE os quais são entregues às famílias. 

Para atender as regras definidas pelo Ministério da Educação e FNDE em relação aos 

recursos recebidos do PNAE, o Município vem priorizando as compras da Agricultura 

Familiar, contribuindo para a movimentação da economia local e valorização dos 

produtos de nossa região. 

 

 

 

  


