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RESUMO: O processo de alimentação da população, principalmente urbana, observa-se uma 
importância maciça de agricultores familiares, na manutenção da comida sob escala mundial, respondendo 
por 70% dos alimentos que vão à mesa do brasileiro. Sendo assim, este trabalho consiste em analisar a 
aplicação dos recursos financeiros destinados à merenda das escolas de Montes Claros através do PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar), que atendem alunos da educação básica. Para isso, foram 
coletados dados do FNDE (Fundo Nacional de desenvolvimento da educação) no biênio 2014-2015, 
sendo comparados então, com os repasses feitos às escolas e as categorias de estudantes: a) Creches, 
b) Pré-escola, c) Ensino Fundamental e d) Mais Educação, na qual correspondem mais de 95% das 
transferências feitas a cada ano do PNAE. Observou-se que em Minas Gerais, o PNAE tem passado 
por um constante crescimento na compra de produtos advindos da agricultura, sendo em 2015, uma 
variação de 26%. Com relação aos gastos por estudantes em Montes Claros, observou que em 2014 das 
escolas das redes municipais e privadas, as séries de creche quanto a pré-escola receberam em média 
R$ 0,27 e R$ 0,18 a mais que o valor estimado pelo programa na alimentação escolar de cada estudante, 
respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar; Políticas Públicas; PNAE.

INTRODUÇÃO
A agricultura familiar é assegurada pela lei - Lei nº 11.326 de 2006, que estabelece algumas 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais. Por meio dessa lei, fica caracterizado como agricultor familiar o sujeito que não tenha propriedade 
maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; que força de trabalho produtiva seja familiar nas atividades 
realizadas no seu empreendimento; que essa atividade seja responsável por um percentual mínimo da sua 
renda; que a gestão do seu estabelecimento seja dirigida ou na colaboração com sua família. (BRASIL. 
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2006)
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a agricultura familiar corresponde a mais de 

80% das ocupações geradas no meio rural, sendo no Brasil por sete a cada 10 empregos no campo. A 
maior parte da alimentação dos brasileiros são advindas da agricultura familiar. O INCRA e a FAO, em 
1994, realizaram um estudo sobre as políticas voltadas para a agricultura familiar, onde percebeu-se que 
75% dos estabelecimentos rurais no Brasil detinham características familiares produtivas, sendo destas 
22% de sua área total; contendo 60% do pessoal ocupado e 28% do valor total da produção agrícola 
(ORTEGA, 2008, pag. 124). 

A alimentação escolar mostra-se como essencial no desenvolvimento dos estudantes, visto que 
em muitos casos, tende a ser a sua única alimentação disponível no dia a dia. A partir daí se vê a 
importância do investimento em uma alimentação segura, de qualidade. A agricultura familiar dispõe de 
produtos necessários ao seu desenvolvimento e saciar sua necessidade alimentar.

1. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE quando ainda não se tinha esse nome 
originou-se em 1940 sendo um dos mais antigos programas do governo federal em se tratando de 
alimentação escolar. Entretanto a falta de investimento do poder público impediu que o projeto fosse 
seguir adiante.  Alguns anos depois, alterações no programa aconteceram através de decretos do governo 
federal. Entre os anos de 1973 e 1974 foi criado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 
PRONAN que tinha como público alvo mulheres grávidas, crianças de até 7 anos que faziam parte da 
população de baixa renda e estudantes de escolas públicas de 7 a 14 anos. A partir do fim da década de 
1970 o programa de alimentação escolar foi denominado por PNAE sendo financiado com os recursos 
destinados ao MEC (ÁVILA, CALDAS, ASSAD, 2013). 

Em 2009 ocorreu outro avanço no PNAE devido a estratégias usada pelo governo federal, unindo 
a necessidade de suprir a merenda escolar com alimentos saudáveis e fortalecer a agricultura familiar, foi 
criado a lei nº 11.947 que determina que as escolas precisem destinar no mínimo 30% do recurso obtido 
através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aquisição de produtos da agricultura 
familiar (BRASIL, 2014). 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das primeiras políticas públicas do Brasil 
(SARAIVA et al. 2012). Esse programa é dirigido e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) que repassa verbas do governo federal para compor a alimentação escolar dos 
alunos da rede pública de ensino. O valor repassado é calculado de acordo com o número de alunos 
matriculados no senso escolar do ano anterior.

Os beneficiários dos recursos repassados pelo programa são estudantes do ensino infantil e 
fundamental, adolescentes regularmente matriculados no ensino médio, alunos da educação indígena, das 
áreas remanescentes de quilombos, e os alunos da educação especial, matriculados em escolas públicas 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou em estabelecimentos mantidos pela União, bem 
como os alunos de escolas filantrópicas.

Os valores repassados pela União a Estados e Municípios, segundo o FNDE, levam em 
consideração os dias letivos de cada aluno, divididos com a modalidade em que cada um se encaixa:

Creches: R$ 1,00;•	

Pré-escola: R$ 0,50;•	

Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,60;•	

Ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos: R$ 0,30;•	

Ensino integral: R$ 1,00;•	
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Alunos do Programa Mais Educação: R$ 0,90;•	

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contra turno: R$ 0,50.•	

2. Segurança Alimentar 

Segundo Alencar (2001), há muitos anos quando ainda não se tinha essa denominação a espécie 
humana já se praticava o conceito de segurança alimentar e este foi imprescindível para a evolução 
inicial e para o desenvolvimento das civilizações. Com o passar dos anos a população foi aprimorando 
sua inteligência, aplicando-se técnicas importantes para a execução de atividades na agricultura, eles 
também começaram a observar às variações climáticas, a fertilidade do solo, as variedades de sementes 
que proporcionavam uma produção mais resistente, e a construir equipamentos que facilitava o trabalho 
na lavoura. Essas características permitiram uma maior produção de alimentos saudáveis contribuindo 
para a invulnerabilidade do ser humano. 

Logo após a segunda guerra mundial alguns países da Europa ficaram parcialmente destruídos 
dificultando a própria produção de alimentos para sua população, nesse período surgiu o conceito de 
segurança alimentar, que levam em consideração três aspectos importantes: qualidade do alimento a ser 
produzida, quantidade suficiente para a população, não comprometendo a capacidade futura de produção 
e regularidade no acesso aos alimentos (BELIK, 2003).  O conceito de segurança alimentar ainda está em 
construção, pois este evolui de acordo com o avanço da história da humanidade (BURITY et al, 2010). 

No início da década de 70 quando a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação) realizou a 1º Conferência Mundial de Segurança Alimentar os países que eram considerados 
os maiores produtores ainda estavam com dificuldades para produzir seu próprio alimento, para esses 
países segurança alimentar estava diretamente ligada a capacidade de se produzir alimentos suficiente para 
a população mundial. Devido a essa dificuldade de produção surgiu-se a revolução verde, fortalecendo 
o argumento de indústrias químicas no uso de agrotóxicos na agricultura com o objetivo de produzir 
alimento em larga escala, entretanto a revolução verde não combateu a fome como se esperava.

De acordo com Assão et al (2007) no início dos anos de 80 começou-se a superar a crise pela 
produção de alimentos, entretanto em alguns lugares esses alimentos eram de difícil acesso, sendo 
constatado que o problema da fome e a desnutrição do ser humano estava sendo causado pela logística 
de escoamento e não somente pela baixa produção de alimentos. Em 1996 a FAO organizou a Cúpula 
Mundial da Alimentação, com representantes de governos, onde foram elaborados e assinados uma 
declaração e um plano de ação na qual o objetivo era combater a fome mundial, ou pelo menos reduzir 
de forma significativa o número de famintos (ALENCAR, 2001).

No Brasil ainda pode se constatar um número bastante significativo de pessoas que não tem 
alimento para comer, entretanto desde os tempos do Brasil-Colônia já existia uma apreensão dos 
governantes em relação a alimentação da população, com o passar dos anos esses líderes de governo 
transformaram essa preocupação em políticas públicas com o objetivo de tentar amenizar o problema 
de insegurança alimentar. Essas políticas envolviam itens como investimento na agricultura, sistema de 
abastecimento, distribuição do alimento e controle dos preços. Em 2003 com o governo Lula o país se 
empenhou no programa fome zero representando um avanço no combate a fome (BELIK, 2003).  

3. Agricultura Familiar

Segundo Schneider (2003) Agricultura familiar é um termo recente no Brasil. Foi determinado 
pela lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 que define um agricultor familiar aquele que possui área rural 
de até 4 módulos fiscais, que tem parte mínima da sua renda familiar oriunda de atividades econômicas 
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dentro do seu terreno e sua mão de obra predominantemente vinda da família (LEI Nº 11,326, DE 24 DE 
JULHO DE 2006). 

O agricultor familiar tem um papel importante na cadeia produtiva, ele é responsável por 70% 
dos alimentos produzidos no Brasil que chega a mesa dos brasileiros, sendo que a mandioca, feijão, 
carne suína, leite, carne de aves, milho verdura e legumes são os principais alimentos que fazem parte 
dessa cadeia produtiva. A agricultura familiar vem ganhando força a partir de investimentos do governo 
através das políticas públicas (BRASIL, 2015). 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar o Pronaf é uma das principais 
políticas pública que foi criada nos anos de 1990 com a finalidade de aumentar a produção de alimentos 
(RIBEIRO et al., 2007) e na “promoção do desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares” 
(ORTEGA, 2008, pag. 125), estabelecendo três linhas principais de financiamento: de capacitação, 
de infraestrutura e serviços e de crédito. Nos últimos anos o Pronaf obteve destaque e um constante 
crescimento de investimentos do governo federal, em 2015 foram investidos 28,9 bilhões de reais no 
plano safra através do Pronaf, um aumento de 20% no valor investido quando se comparado a safra 
anterior (BRASIL, 2015). Além do Pronaf outra política pública de fortalecimento da agricultura familiar 
que vem ganhando destaque nos últimos anos é o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 
que tem a finalidade proporcionar outro mercado de comercialização para os alimentos produzidos na 
unidade familiar (BRASIL, 2014).  A agricultura familiar, para Ortega (2008), é definida com base da 
gestão produtiva da família, sendo observados que os investimentos no seu empreendimento são da 
própria família; o tempo destinado em sua maioria é voltado para atividades no seu estabelecimento; e a 
propriedade nos meios de produção familiar.

4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas bases de dados da Secretaria de 
Educação (SEDUC), a fim de se obter a quantidade de estudantes participantes do PNAE em Montes 
Claros e a do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de se obter os repasses 
distribuídos às escolas de Montes Claros e os provenientes da agricultura familiar no biênio 2014-2015, 
sendo comparados então, com os repasses feitos às escolas e as categorias de estudantes: a) Creches, 
b) Pré-escola, c) Ensino Fundamental e d) Programa Mais Educação, na qual correspondem mais de 
95% das transferências feitas a cada ano do PNAE. Já com relação ao tipo de escola acessada, foram 
observados os estudantes da rede municipal, estadual e privada.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Por meio da base de dados da Secretaria de Educação, foi observado que nas escolas de Montes 
Claros, em 2014, os estudantes da rede municipal eram os principais atendidos pelo programa, com 
a quantidade de escolas atendidas superior, se comparados à rede estadual ou privada. Tanto na rede 
municipal quanto na rede estadual, os estudantes do ensino fundamental possuem maior representatividade 
nos repasses do PNAE, conforme pode-se observar na tabela 1, abaixo:

Tabela 1. Alunados por ação do PNAE em Montes Claros (2014).
Quant. 

de 
escolas

Creche Pré-
escolar

Ens. 
Fundamental

Mais 
Educação TOTAL

Municipal 105 3047 5895 17625 9080 35647
Estadual 61 0 0 24673 228 24901
Particular 16 590 1012 308 0 1910
TOTAL 182 3637 6907 42606 9308 62458

Fonte: SEDUC
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Já em 2015, a quantidade de estudantes atendidos pelo Programa de Alimentação Escolar teve 
um grande salto de público. A rede municipal, embora tenha reduzido o número de escolas que acessam, 
a quantidade aumentou para mais de cinco mil estudantes atendidos. Também se mostrou crescente nas 
outras redes de educação esse aumento na quantidade de alunos, como se observa na tabela 1.2:

Tabela 1.2. Alunados por ação do PNAE em Montes Claros (2015)
Quant. 

de 
escolas

Creche Pré-
escolar

Ens. 
Fundamental

Mais 
Educação TOTAL

Municipal 94 2862 6260 18240 13826 41188
Estadual 61 0 0 24500 810 25310
Particular 14 603 950 965 0 2518
TOTAL 169 3465 7210 43705 14636 69016

Fonte: SEDUC
Em 2014, observa-se que o percentual total dos estudantes atendidos nas creches, pré-escola 

e Programa Mais Educação, estavam nas escolas municipais, com uma representatividade de mais de 
80%. As escolas municipais representam mais de 50% dos estudantes atendidos nas escolas de Montes 
Claros, como mostra a tabela 2 abaixo:

Tabela 2. Percentual de representação dos estudantes do programa nas escolas em 2014.

Creche Pré-
escolar

Ens. 
Fundamental

Mais 
Educação TOTAL

Municipal 84% 85% 41% 98% 57%
Estadual 0% 0% 58% 2% 40%
Particular 16% 15% 1% 0% 3%

Fonte: SEDUC

Já em 2015, as escolas municipais de Montes Claros tiveram um aumento de 3% como sendo o 
destino dos programas do PNAE. Houve uma redução de 4% das escolas estaduais e aumento de 1% das 
privadas. As escolas municipais mostram-se como o principal destino dos programas de alimentação em 
Montes Claros.

Tabela 2.1 Percentual de representação dos estudantes do programa nas escolas em 2015

Creche Pré-
escolar

Ens. 
Fundamental

Mais 
Educação TOTAL

Municipal 83% 87% 42% 94% 60%
Estadual 0% 0% 56% 6% 36%
Particular 17% 13% 2% 0% 4%

Fonte: SEDUC

Com relação aos repasses financeiros do programa, observa-se que os maiores beneficiários 
foram os estudantes do ensino fundamental, seguidos dos oriundos do programa Mais Educação, pré-
escolares e creches. Os programas relativos à educação indígena, quilombolas e ensino médio não tiveram 
repasses a nenhuma escola em Montes Claros, tanto em 2014, quanto em 2015. As escolas filantrópicas 
educacionais voltadas para o atendimento de estudantes especiais foram quem menos receberam recursos 
oriundos do PNAE, como mostra a tabela 3 abaixo:

Tabela 3. Repasses ao PNAE por tipo de perfil escolar
2014 2015 Total

PNACN - Creche 937.100,00 693.000,00 1.630.100,00
PNAPN - Pré-escolar 926.000,00 741.500,00 1.667.500,00

PNAFN - Ensino fundamental 2.161.386,00 1.453.020,00 3.614.406,00
PNAMN - Ensino médio 0 0 0,00

PNAEN - EJA 121.458,00 67.776,00 189.234,00



10 11

PNAQN - Quilombola 0 0 0,00
PNAIN - Indígena 0 0 0,00

PN+FN - Mais Educação 1.089.600,00 1.487.616,00 2.577.216,00
PN+QN - Mais Educação 

Quilombola 0 0 0,00
PN+IN - Mais Educação Indígena 0 0 0,00

PNAEE - Atendimento Educacional 
Especializado 83.600,00 67.300,00 150.900,00

Total 5.319.144,00 4.510.212,00 9.829.356,00
Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Levando-se em consideração a quantidade de estudantes e o número total de repasses por tipo 
de rede de ensino, observa-se que em 2014 o ensino fundamental foi quem recebeu mais repasses do 
programa. A rede municipal conseguiu mais que o triplo do recurso destinado à alimentação em Montes 
Claros, o que é influenciado devido sua grande quantidade de estudantes. O ensino particular foi quem 
menos recebeu recursos destinados à alimentação, como se observa na tabela 4 abaixo:

Tabela 4.  Repasses por escolas do PNAE ao ano em R$ (2014)

Creche Pré-Escolar Fundamental Mais 
Educação Total

Municipal 787.164,00 787.100,00 595.738,20 1.067.808,00 3.237.810,20
Estadual 0,00 0,00 842.751,60 21.792,00 864.543,60
Particular 149.936,00 138.900,00 14.530,20 0,00 303.366,20

Total 937.100,00 926.000,00 1.453.020,00 1.089.600,00 4.405.720,00
Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em 2015, os repasses enviados às escolas pelo programa, levando em consideração o número de 
estudantes, observa-se que um aumento às escolas estaduais e uma estabilidade no repasse as escolas 
municipais. A rede particular sofreu uma pequena redução, como mostra a tabela 4.1 abaixo:

Tabela 4.1 Repasses por escolas do PNAE ao ano em R$ (2015)

Creche Pré-Escolar Fundamental Mais 
Educação Total

Municipal 575.190,00 645.105,00 610.268,40 1.398.359,04 3.228.922,44
Estadual 0,00 0,00 813.691,20 89.256,96 902.948,16
Particular 117.810,00 96.395,00 29.060,40 0,00 243.265,40

Total 693.000,00 741.500,00 1.453.020,00 1.487.616,00 4.375.136,00
Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Observa-se que as escolas em 2014 receberam ao dia, para os estudantes do ensino fundamental, 
quase que o dobro destinado às outras séries. A rede municipal recebeu quatro vezes mais que a rede 
estadual por exemplo, para a alimentação dos estudantes, se considerados os 200 dias letivos, como 
mostra a tabela abaixo:

Tabela 5. Repasses às escolas por dia letivo (200 dias) em R$ (2014)

Creche Pré-Escolar Fundamental Mais 
Educação Total

Municipal 3.935,82 3.935,50 2.978,69 5.339,04 16.189,05
Estadual 0,00 0,00 4.213,76 108,96 4.322,72
Particular 749,68 694,50 72,65 0,00 1.516,83
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Total 4.685,50 4.630,00 7.265,10 5.448,00 22.028,60
Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Já em 2015, aumentou-se a aplicação de recursos feitos ao programa mais educação. Reduziu-
se a transferência de recursos à rede particular, nos dias letivos. A transferência de recursos para a 
compra de alimentos para a rede municipal permaneceu estável, como se observa na tabela abaixo:

Tabela 5.1 Repasses às escolas por dia letivo (200 dias) em R$ (2015)

Creche Pré-Escolar Fundamental Mais 
Educação Total

Municipal 2.875,95 3.225,53 3.051,34 6.991,80 16.144,61
Estadual 0,00 0,00 4.068,46 446,28 4.514,74
Particular 589,05 481,98 145,30 0,00 1.216,33

Total 3.465,00 3.707,50 7.265,10 7.438,08 21.875,68
Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Sobre os repasses aos estudantes, a cada dia letivo, observa-se que as escolas municipais tiveram 
de adquirir a merenda dos estudantes do ensino fundamental abaixo do estipulado pelo programa (R$ 
0,30) e do programa Mais Educação (R$ 0,90). Para os estudantes da rede estadual, do programa Mais 
Educação, não foram utilizados ou foram insuficientes os valores repassados a cada um dos estudantes a 
fim de se obter a merenda destes. Nas demais séries, as escolas adquiriram a alimentação dos estudantes 
acima do valor mínimo necessário à compra prevista no programa, como pode ser observado na tabela 
abaixo:

Tabela 6. Repasses por estudantes em R$ no ano de 2014
Creche Pré-Escolar Fundamental Mais Educação

Municipal 1,29 0,67 0,17 0,59
Estadual 0,00 0,00 0,17 0,00
Particular 1,27 0,69 0,24 0,00

Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em 2015, os repasses destinados a cada um dos estudantes a fim de adquirir a sua merenda, 
permaneceu praticamente intacto, em comparação ao ano de 2014. A diferença está na melhoria aos 
estudantes do programa Mais Educação, onde embora não tenha sido atingido o valor mínimo destinado, 
houve uma melhora significativa de distribuição, conforme se observa na tabela 6.1:

Tabela 6.1 Repasses por estudantes em R$ no ano de 2015
Por Estudante (2015)

Creche Pré-Escolar Fundamental Mais Educação
Municipal 1,00 0,52 0,17 0,51
Estadual 0,00 0,00 0,17 0,55
Particular 0,98 0,51 0,15 0,00

Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os repasses transferidos à merenda escolar, que devem suprir ao menos 30% dos produtos advindos 
da agricultura familiar está chegando próximo do seu ideal, em Minas Gerais. É possível observar um 
crescimento da aquisição ao decorrer dos anos, chegando em 2014, a faltar 4% para a compra mínima. 
Esse reflexo se mostra devido aos exemplos isolados em outros municípios, como em Simão Pereira, que 
compram da agricultura familiar 130% do valor destinado, ou de Vespasiano, que corresponde a 0,89% 
deste total. Essa diferença se torna significativa, como mostra-nos a tabela a seguir:

Tabela 7. Valores destinados x aquisições da agricultura familiar em MG
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MG Valor 
Transferido

Valor aquisições da 
agricultura familiar Percentual

2011 R$ 
286.100.373,20 R$ 29.401.186,57 10%

2012 297507730 42920555,17 14%
2013 312637015,2 61983769,57 20%
2014 307392371,6 80428361,19 26%

Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em Montes Claros, observa-se que pouco ou nada se de 2011 a 2013, a merenda dos estudantes 
era composta por alimentos oriundos da agricultura familiar. A partir de 2014, os agricultores tiveram 
seus produtos adquiridos, mas ainda assim, sendo abaixo aos 30% estipulados pela lei:

Tabela 7.1 Valores destinados x aquisições da agricultura familiar em Montes Claros

ANO Entidade Executora Valor Transferido Valor aquisições da 
agricultura familiar Percentual

2011 Pref Mun de Montes Claros R$      2.257.200,00 R$    0,00 0,00%
2012 Pref Mun de Montes Claros R$      2.611.320,00 R$    0,00 0,00%
2013 Pref Mun de Montes Claros R$      2.311.960,00 R$    0,00 0,00%
2014 Pref Mun de Montes Claros R$       4.845.831,60 R$  652.911,64 13,47%

Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Nacional de Alimentação Escolar mostrou-se em constante desenvolvimento em 
Montes Claros. São necessárias medidas a fim de se buscar a melhor eficiência do programa, tanto 
no que diz aos repasses a cada estudante quanto à compra dos produtos da agricultura familiar. As 
aplicações aos estudantes do ensino médio têm se mostrado um ponto fraco do programa. A merenda 
destes estudantes chega a ser escassa ou oriunda de atividades isoladas ou de pais, de cada escola. É 
preciso atenção a essas séries finais.

A alimentação escolar é bastante importante na saúde do estudante, visto que em muitos casos, 
a única alimentação diária deste. A partir desse ponto, é importante a valorização de uma alimentação 
segura e sadia. A alimentação chega em casos mais extremos, a finalidade da ida dos estudantes a escola 
ou da sua rotatividade. A merenda se mostra não como fator complementar, mas essencial na manutenção 
destes na vida escolar.
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