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TEXTO I 
 

O governo federal, por meio do FNDE, é responsável pela coordenação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, estabelecendo as normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e 
avaliação, bem como pela transferência dos recursos financeiros para a aquisição de gêneros alimentícios. O 

PNAE tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de bons hábitos alimentares, além de suprir, no mínimo, 20% das 

necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação básica, 30% dos alunos indígenas e 
quilombolas, em período parcial, e 70% daqueles que frequentam a escola em período integral.  

http://www.sed.ms.gov.br/alimentacao-escolar/ (Adaptado) 

 
TEXTO II 
 

Alimentação escolar ajuda no aprendizado de estudantes da educação básica 
 

Pnae repassou mais de R$ 399 milhões para apoiar a alimentação de alunos das redes públicas 
de todo o país 

Estudar em tempo integral, ficar o dia todo na escola, não é fácil. Para ter foco nos estudos, nada melhor 
do que uma alimentação saudável e nutritiva. “A boa alimentação é o pilar. A criança tem o prazer de estudar 
e, também, de comer. E para isso é necessário o gestor fiscalizar, para que todos os alimentos sejam da melhor 

qualidade”, comenta Ricardo Koziel, diretor da Escola Classe 15 de Ceilândia, cidade a cerca de 25 quilômetros 
de Brasília-DF. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/12896-

alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar-ajuda-no-aprendizado-de-estudantes-da-educa%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica (Adaptado) 

 
TEXTO III 
 

Sem merenda: quando férias escolares significam fome no Brasil 
 

As férias escolares - quando muitas crianças deixam de ter o acesso diário à merenda - intensificam a 

vulnerabilidade social de muitas famílias em todo o país. Embora variem em conteúdo e qualidade - às vezes 
são apenas bolacha ou pão, em outras, são refeições completas de arroz, feijão, legumes e carne - as 
merendas ocupam função importante no dia a dia de certos alunos. Para essas crianças, nos períodos sem 
aulas é que a fome, uma ameaça ao longo de todo ano, torna-se uma realidade a ser enfrentada. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/15/sem-merenda-quando-ferias-escolares-significam-fome-no-brasil.ghtml (Adaptado) 

 
TEXTO IV 
 

A Polícia Federal deflagrou a operação Prato Feito, em 2018, que teve como alvo cinco grupos suspeitos de 
desviar recursos da União destinados à educação em municípios de São Paulo, Paraná, Bahia, além do Distrito 
Federal. O esquema envolveria 85 pessoas: prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e agentes públicos e privados, 
suspeitos de fraudar 65 contratos, que somam mais de R$ 1,6 bilhão, segundo a Controladoria Geral da 
União.Os recursos federais eram destinados à compra de merenda escolar, uniformes, material didático e 
outros serviços. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/desvio-na-merenda-escolar-pf-desvenda-escandalo-de-r-16-bilhao-

4zr4w5xhhy18ja0skldd83cmf/ (Adaptado) 
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TEXTO V 

 
https://vasosdopurus.wordpress.com/2011/08/20/charge-da-semana-merenda-escolar-cuidado-com-os-gurgulhos/ (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
importância da alimentação oferecida nas escolas públicas brasileiras”, apresentando proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 
 
 

https://vasosdopurus.wordpress.com/2011/08/20/charge-da-semana-merenda-escolar-cuidado-com-os-gurgulhos/

