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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E.M.E.I.F "EDUARDO VALVERDE"

PLANO DE ACÃO DE DISTRIUTÇÃO DE MERENDA AS
ESCOLAS/2020

I

-IDENTIFICAÇÃO:

*Eduardo Valverde"
E. M. E. I. F.
Conselho Escolar Nunes de Lima - CNPJ: 18.183.86710001'14
Decreto de criaçáo no 1.963-GPl20l2
End.

AV: Ulisses Guimarães, 7224-Nova Redenção

CEP.

76.857-000

Nova Mamoré-RO

Atendimento: 334 alunos de Ensino Fundamental I de lo ao 5o ano
Equipe Gestora: Dirctor(a): Edna Ferreira Viana dos Santos

Vice - direto(a): Haydê Oliveira Santos Pina
Supervisor(a) Escolar: Ely Sandra Carvalho de Oliveira

Orientado(a) Escolar: Leide Claúdia Medeiros da Silva
Secretríria Escolar: Jéssica Rabelo Vieira

II .INTRODUÇÃO:

O plano de ação da E. M. E. I. F "Eduardo Valverde" perante o cenário
epidemiológico atual e a sua responsabilidade em meio a pandemia COVID-l9,
elaborou seu Plano de Ação referente distribuição de merenda as escolas/2020 de
caráter excepcional. De acordo com tal situagão, o PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), conforme a Lei no 13.987, de 07 de abrit de 2020, que "Altera a
Lei no 11.947, de l6 de juúo de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o
período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade
pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das
escolas públicas de educação basica." Conforme a Resolução C/DFNDE no 2, de 09 de
abril de 2020, reconhecido pelo Decreto Legislativo no06, de 20 de março de 2020.

A Resolução CD/FNDE n' 212020 esta regulamentando a Lei n' 13.987 12020
que visa a distribuição de gêneros alimentícios do que já existe em estoque quanto do
que vier a ser adquirido, devido a suspensão das aulas em virtude do estado de
emergência.

III - JUSTIFICATICA:
Direção da escola E. M. E. I. F "Eduardo Valverde," tem a finalidade
básica de realizar ações preventivas construtivamente e criativamente em auxiliar a
equipe dos professores na area pedagógica para atendimento a comunidade escolar. A
aplicaçao do referido plano de ação durante a pandemia COVID-l9 é dinâmica'
podendo ser atualizado conforme o surgimento de novas informações e orientações e
considerando suas concepções pedagógicas e realidade local com intuito de propiciar
ações por meio de planejamento, ressaltando seus principais problemas e objerivos
dentro das metas a serem alcançadas, com critérios de acompanhamento e avaliagão
pelo trabalhado desenvolvido pela equipe pedagógica e gestora desta instituição.
iealizando aulas não presencias por meio de rede social (whatsapp) uso de celular,
atividades impressas no próprio ambiente escolar e entrega de livros didáticos aos pais
dos alunos, mas com os devidos cuidados e prevenções. As atividades propostas durante
o período de isolamento, devem respeitar as condições tecnológicas. estruturais.
emocionais, a ausência fisica do professor, as necessidades especiais dos alunos e as
condições precárias de muitas famílias. Pensando nas possibilidades de momenÍos de
contato, ainda que virtual, dos professores com seus alunos, para diálogos, trocas e
revisão de atividades propostas, cuja ação pedagógica está centrada nas vivências e na

A

socialização, respondendo às necessidades da comunidade-escolar.
Portanto, como sabemos que a alimentação Escolar e um direito garantido pela
Constituição Federal, como programa suplementar à Educação, a pedido da Defensoria
Pública do Estado de Rondônia com o fulcro no Art l34 da Constituição Federal n'
8011994, art. 3, V da Lei Complementar Estadual 117194, e nas orientações e
recomendações O7l202O do Conselho Nacional de Direitos Humanos, por meio deste,
recomendar:
"A distribuição de gêneros alimentícios para todos os alunos da Educação Básica da
rede Pública Municipal," respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares
e visando a manutenção e da segurança alimentar nutricionais diários para o
desenvolvimento sadio do alunado.

IV.

OBJETIVOS GERAIS:

o

Executar e atender o solicitação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
com o fulcro no Art. 134 da Constituição Federal, art. II, III, X e XI da Lei
Complementar n" 80/1994, aÍ. 3, V da Lei Complementar Estadual ll7l94, e nas
orientações e recomendações 07 /2020 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, por
meio deste, recomendar:
"A distribuição de gêneros alimentícios para todos os alunos da Educação Basica da
rede Pública Municipal," respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares;
Convocar os membros do Conselho Escolar Cleideir de Nunes de Lima na
organização e participação da a distribuição de Kits básicos dos gêneros
alimentícios, adquiridos pela instituição;
Solicitar o acompanhamento de um representante do CAE do município'
durante a entrega dos Kits de Alimentos aos alunos, no cumprimento do do

o

o

art.3o do Regimento Interno do Conselho para fiscalizar os recursos púbticos
repassados pelo FLINDEB.

Distribuir conforme a Res. CD/FNDE no 02, de 09 de abril de 2020 sobre a
execução do Programa Escolar PNAE - a distribuição de gêneros alimentícios

a

adquiridos;
Oferecer aos familiares e responsáveis pelos alunos da E. M. E. l. F "Eduardo
Valverde," a distribuição de Kits básicos dos gêneros alimentícios, adquiridos
pela instituição.
Organizar ÍIs entregÍs conforme as notmas de regulamentação da secretaria
municipal

V- METAS:
a
a

Realização do levantamento ao atendimento de todas as famílias, cuja filhos
estÍio matriculados na escola E. M. E. L F "Eduardo Valverde; "
Realização de cotações com pesquisas de preços e compras de produtos de
consumo para a construção de Kits básicos dos gêneros alimentícios, adquiridos
pela instituição, bem como da Agricultura Familiar para aquisição de alimentos
essenciais à distribuição;
Solicitação e acompaúamento de um representante do CAE do município,
durante a entrega dos Kits de Alimentos aos alunos, no cumprimento do do
art.3o do Regimento Intemo do Conselho para fiscalizar os recursos públicos
repassados pelo FUnDEB.
Entrega de Kits básicos dos gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis pelos
alunos matriculados pela instituição, conforme as norÍnas de regulamentação.

VI - CARACTERIZAÇAO DA CLIENTELA
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental "Eduardo Valverde", CNPJ
n" 18.183.847/0001-14, situada na Avenida Ulisses Cuimarães N' 7224, no Bairro
Nova Redenção, CEP: 76857- 000 em Nova Mamoré RO, atualmente está
matriculado 336 (trezentos e trinta e seis) alunos de lo ao 5o ano do Ensino Fundamental
I, formada por 12 turmas (doze), seis (06) no período matutino e seis (06) no período
vespertino, atendendo alunos residentes na área rural e área urbana' Portanto, como
sabemos que a alimentação Escolar e um direito garantido pela Constituição Federal'
como programa suplementar à Educação, a pedido da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia com o fulcro no Art. 134 da Constituição Federal no 80/1994, art' 3, V da Lei
Complementar Estadual 117194, e nas orientações e recomendações 07/2020 do
Conselho Nacional de Direitos Humanos, por meio deste, recomendar. Na qual serão
entregue os kits de gêneros alimentícios para todos os alunos matriculados nesta
instituição.

-

-

VII-CRONOGRAMA
ANEXO I - PLANO DE AÇÃO DE DISTRIUIÇÃO DE MERENDA AS
ESCOLAS/2020, DURANTE A PANDEMIA COVID.I9

Total de

alunos Total de familias
matriculados na (pais e
responsáveis)
escolal20202

Dotal de alunos
atendidos (kits de
alimentação

Pais e responsáveis que
não quiseram receber os

kits

escolar)

305

336

Data e horário de
atendimento na
entrega dos kits

Recursos utilizados Para
a distribuição da
merenda

2110812020 e

8hs às llhs e 13hs
às IThs

24t08t2020

2510812020 a

PNAE-(programa
nacional de alimentação
escolar)

Data de montagem
dos kits

Data de
levantamento

l8/08/2020

28t08t2020

VIII- RECURSOS:
PARA O CONSUMO
RS

00

TOTAL GERÂL:

AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 3.6s0 68
R$ 9.450,68
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PREFEITURA MIJNICIPAL DE NOVA MAMOR]í
SECRETARIA MUNICIPAL Df, EDUCAÇÂO
E.M.E.I.F "EDUARDO VALVERDE"

AV, ULISSES GUIMARÀES N' 7224, NOVA REDENÇÀO. NOVA MAMORÉ

-

RO

'

TEICfONC: (69) 354'1'2253

DECRETO DE CR]AÇÀO E DENOMINAÇÀO I963-CP/I2

ANExo I I - pLANTLHA DE DIsTRTBUIÇÃo or lr-rrvreNTAçÃo ESCoLAR
TURMA:

NOMEDO
ALUNO
01

02
03

04
05
06
07
08

09
10

l1
12

l3
14

i5
16
17

l8
19

20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
30

JI

)z
33

)+
35

36

DATA DO
RECEBIMENTO
DO KIT

TURNO:

ASSINATURADO
PAI/N{ÃE

OBSERVAÇÃO

v

l}trlE

Itx

PREFEITIJRA MUMCIPAL DE NOVA MAMORE
sEcRETARTA MUNICIPAL DE BoucaÇÃo
E.M.E.I.F *EDUARDO VALVER-DE"

AV. ULISSES CUIMARÀES N'?224, NOVA REDENÇÀO- NOVA MAMORÉ - RO - Telefone: (69) 3s44-2253
DECRETo DE cRtAÇÀo E DENoMINAÇÀo 1963-GP/12

REGISTRO DE ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE MIJNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA MAMORE/RO. RECURSOS

ANEXO III

PROVENIENTES DO PNAE.

ESCOLA:E.M.E.I.F. "EDUARDO VALVERDE"

DATA:

108!2020

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL PELO ALUNO:

Nome:

CPF:

Telefone

Identifi caçãodepaÍentesco
Endereço:

IDENTIFICAÇ O DO ALUNO:

Nome:

Série:

DECLARAÇ o
Declaro para os devidos fins que recebi um kit de gêneros al imentícios adquiridos com recursos do
PNAE, a ser utilizado exclusivamente para alimentação do aluno acima identificado. O kit
entreguecontém os seguintes alimentos
01 Kg de feijão,

l

I Kg de açucar, I Kg de arroz, 1 pct. de macarrão' I

pct de milharina. Metade de

frango.

A MODALIDADE DE ENSINO A QUE COMPETE O KIT DO ALUNO SOB A MINHA
RESPONSABILIDADE É:
)Ensino Fundamental

I

Àutorizo, a título gratuito, o uso de minha imagem e/ou de mi nha família em todo e qualquer meto
de comunicação e informação, tais como: fotos, vídeos, impressos, documentos e outros, paÍa Ser
utilizada em prestações de contas, sejam estas destinadas à dirulgação ao público em geral e/ou
apenas para uso iniemo desta Secretaria, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
rjecta.o, sob pena da Lei (Art. 299 do código penal), que as declarações sobre miúa família
contidas neste formulário conespondem à verdade.
que o valor do kit recebido corresponde a 04 parcelas
mensais do repasse diá,rio per capita de recursos provenientes do PNAE por modalidade de ensino.
Nova Mamoré/RO, / de Agosto de 2020.
Declaro ainda que

teúo coúecimento

Assinatura do Responsável pelo aluno

AssinatuÍa do ResponsáveI pela entrega e Matricula./CPF

AV. ULTSSES

PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA MAMO RE
SECRETARIA MI]NICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I.F "EDUARDO VALVERDE"
GUIMARÀES N' 7224, NOVA REDENÇÀO- NOVA MAMORÉ - RO - Telefone:
DECRETO DE CRIAÇÀO E DENOMINAÇÀO

(69) 354-1-22i3

t963{P/12

ANEXO IV - TERMO DE DOAÇÃO: PAIS E RESPONSÁVEIS QUE NÃO QUEREM
RECEBER OS KITSiGÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ALUNOS ADQUIRIDOS COM
RECURSOS DO PNAE.

,CPF

Pelo presente instrumento, EU
no

Pai
Al,noía):

responsável

ou

não

pelo

quero
série:
(Programa
do
PNAE
com
Íecursos
receber os kits/gêneros alimentícios aos alunos adquiridos
responsável do
autorizo doar ao pai
Nacional de Alimentação Escolar)

ou

e

aluno(a)

série

Por ser verdade essa ação, assino o presente termo

Nova Mamoré,/Ro,

_de

DONATÁRIO

DOADOR

TESTEMUNHAS:
1

I
Nome:CPF:

Nome:CPF:

Agosto de 2020

