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"MANOEL TOSÉ Dos sANTos'

Município: Nova Mamoré - RO

Ender=ço: Linha 29 C, Travessão Distrito - Nova Dimensão'

CEP:76.857-000

Diret'o: Egle Bueno Marra

Vice Dreção: Jozeneide Nunes Fernandes

Secrctária Escolan lvone de Freitas Ocanha

Supervisão Escolar: Jozeneide Nunes Fernandes

Número de alunos: Pré- escolar: 13 alunos

lo ao §o ano: 58 alunos

6o ao 9o ano: 43 alunos

il - APRESENTAÇÃO

A Escola Manoel lose dos Santos diante do enÊentamento da pandemia do coüd - t9

elaboramos o plano de ação especiffco para traçar metas de como trabalhar com as aulas não



presenciais, tendo em vista o enÊentamento de vários fatores Para esse desaffo a ser concluído

com sucesso.

Diante desse fato O programa Nacional de Alimentação Escolar conforme a lei n.o

t3.987, de 7 de abril àe 2o2o' que Altera a Lei n'o 1t'947, de t6 de junho de 2oo$' para

autorizar, em caráter excepciona'|, 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 Esco'lar (PNAE) aos pais ou

responsáveis dos estudantes das escolas publicas de educação básica. conforme a Resolução

CD/INDE n.o 2, de Og de abril de 2O2O, reconhecido pelo Decreto Legislativo n." 6' de zo de

março de 2020.

A Resolução CD/FNDE n.o 2l2O2O esta regulamentando a Lei n.o 13.98712O20 que visa a

distribuição de gêneros alimentícios do que já existe em estoque quanto do que vier a ser

adquirido, deüdo a suspensão das aulas em virtude do estado de emergência'

rn - rusrlFlcATlvA

A Direção da Escola tem como função básica ações preventivas construtivas e criativas

com a ffnalidade de auxiliar o professor na área pedagógica Para que este melhol oriente o

processo de ensino-aprendizagem do educando. Em meio ao caos se instalou no Brasil devido

ao COVID - l§ buscamos medidas necessárias Para que os alunos da nossa rede de ensino não

sejam prejudicados. Por isso foi adotado meios tecnológtcos como ferramentas de ensino e

aprendizagem. Visando planejar, orientar, acompanhar, participar da execução e do controle

com inovações das atiüdades remotas.

ComoaAlimentaçãoEscolaréumdireitogarantidoaoeducandopela

Constituição Federal, a pedido da Defensoria Publica do Estado de Rondônia com Ê:lcro no



artigo t34 da constituição Federal, art.4, ll, lll, X e Xl da Lei complementar n.o 80/1994, art.3,

V da Lei Complementar Estadual ll7lg4, e nas orientações e recomendação 07l2O2O do

Conselho Nacional de Direitos Humanos, por meio deste, recomendar:

"A distribuição de gêneros alimentícios para todos os alunos da educação básica da rede

publica municipal", respeitando as referencias nutricionais, os hábitos alimentares. Visando a

manutenção de a segurança alimentar e nutricionais diários para o desenvolvimento sadio do

a uno.

rv - oB,ETIVOS GERAIS

Executar o pedido da Defensoria Publica do Estado de Rondônia com fillcro no artigo

134 da constituição Federal, art. 4, lt, lll, X e Xl da Lei complementar n.o 8}llgg4, art. 3, V da

Lei Complementar Estadual l17lg4, e nas orientações e recomendaçã o o7l2o2o do Conselho

Nacional de Direitos Humanos, por meio deste, recomendar:

,,A distribuição de gêneros a'limentícios para todos os alunos da educação básica da rede

publica municipal,,, respeitando as referencias nutricional e os hábitos alimentares.

Distribuir conforme a Resolução CD/FNDE n.o 2, de 9 de abril de 2o2o sobre a

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - a distribuição de gêneros

alimentícios adquiridos.

Oferecer aos familiares e responsáveis pelos alunos a distribuição dos kits básicos dos

gêneros alimenticios, adquiridos pela instituição'

organizar as entregas conforme as norrnas de regulamentação da secretaria municipal

de saúde.



V - METAS:

Fazer o levantamento para atendimento de todas as famílias que venha a ter seus fflhos

matriculados na rede municiPal de ensino.

Realizar cotâções para compras de consumo Para a monta[iem dos kits de alimentos,

bem como da agricultura familiar para a aquisição de alimentos essenciais a distribuição.

Realizar as distribuições dos kits básicos de gêneros alimenticios as famílias ou

responsáveis dos alunos matriculados na Escola Manoel losé dos santos. conforme

regulamentação.



M - CARACTERIZAçÁO DA CLIENTELA

Totalizando tO (dez) turmas de sala de aula, sendo educação infantil I de 04 anos e ll

de O5 anos, 05 turmas do to ao 5o ano do ensino Êrndamental de nove anos; 04 (quatro) de 6o

ao $o ano.

As maiorias dos alunos moram na zona rural' Considerando - se as

necessidades dos alunos estarem estudando em casa com aulas não presenciais' Foi assegurado

aos mesmos o direito da alimentação escolar. Na qual a escola vai fazer entregas de cestas com

gêneros alimentícios.

A Escola de Ensino Fundamental "Manoel iosé dos Santos" tem

como matrícula inicial 3 (cento e treze alunos) alunos do Pré ao $o Ano do Ensino

Fundamental de nove anos. Mas no atual levantamento não mês de junho 2O2O a escola tem

como matriculados ll9 alunos.



VII - CRONOGRAMA

ANEXO I - PLANO DE ACÓES PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE

A PANDEMIA DO COVIDIg

Total de
alunos da

Escola

Total de
famílias

Total de famílias
atendidas pela merenda
escolar (Kits de gêneros

alimentícios)

Famílias que não
quiseram receber (Kits de

gêneros alimentícios)

lt9 77 o4

Data do
levantamento

Data da
montagem
dos kits

Data da entrega dos kits
de gêneros alÍmentícios

Recursos utilizados para a

distribuição da merenda

20107 a
24lO7l2o2o

zBloT l2o2o
PNAE - Consumo e Agricultura
familiar

o31o712020



un - RECURSOS

Valores utilizados para a realização do plano de ação.

Tipos de alimentos utilizados nos kits de alimentação:

o§ kilos de Arroz ot kilo de Sal

or de Macarrão

0t kilo de Açúcar 0l sache de extrato de tomate

ot litro de leo 400 ama de Achocolatado

ol pacote de Bolacha 0l fian cat ra

Foi realizado o plano de ação para a distribuição da merenda escolar conforme

necessidades descritas em leis e resoluções. Resolução CD/FNDE n.o 2l2O2O esta

regulamentando a Lei n.o 13.98712o2O.

cultura lamiliarPara o consumo
R$ 1.550,00R$ 3.087,75

Total l: R$ 4.637,75

or kilo de Feijão



REGISTRO COM FOT.O_S DA DISTRIBUIçÃO DOS KITS ALIMENTAÇÃO PARA ASFAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DOSSANTOS OtA28tO7t2020.
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