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Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação

SISTEMA MERENDA – APE ELETRÔNICO

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), 
por meio da Semana Pedagógica - 2º semestre 2017 irá abordar a 
operacionalização do Sistema Merenda e SERE, com o intuito de apresentar 
e discutir sobre a importância da inserção correta dos dados referentes à 
alimentação escolar (controle de estoque, refeições servidas diariamente e 
monitoramento nutricional de escolares), e quais encaminhamentos devem 
ser realizados, debatendo sobre as ações diretas inerentes ao agente 
educacional II que resultarão na melhoria da gestão do Programa Estadual 
de Alimentação Escolar (PEAE). 

Mediador, a equipe da Diretoria de Nutrição e Alimentação DIT/DNA/
FUNdeseja um bom trabalho e nos colocamos à disposição para eventuais 
dúvidas.

No desenvolvimento das atividades é necessário:

Para a realização das atividades propostas para a Semana 
Pedagógica – 2º Semestre de 2017sugerimos que seja providenciado 
antecipadamente:

Diretor(a) e/ou Diretor Auxiliar(a) realize o acompanhamento/
orientação das atividades durante todo o período de discussão sobre as 
temáticas, o qual deverá:

• Ler com antecedência o roteiro/material teórico a ser desenvolvido;

• Organizar os materiais solicitados para a execução das atividades;

• Viabilizar a realização das atividades propostas;

• Mediar as discussões em grupo, sistematizando as opiniões do 
grupo;

• Se responsabilizar pela lista de frequência.
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Os anexos e vídeos referentes a 
Semana Pedagógica - 2º Semestre de 
2017 encontram-se disponíveis em: 

https://goo.gl/eZX8BN

Providências Iniciais:

• Projetor Multimídia (Datashow ou TV pen-drive);

• Impressão dos anexos:

	anexo I: Sistema Merenda - Registros do Recebimento da 
Alimentação Escolar;

	anexo II: Falta, excesso e remanejamento: como organizar;

• Mostrar a Escola Interativa: Importância da inserção dos dados 
no sistema Merenda;

• Apresentar o vídeo sobre o PEAE - Sistema Merenda.

PEAE e o Sistema Merenda - APE eletrônico

Estaremos focando nas ações da gestão do Programa Estadual de 
Alimentação Escolar (PEAE) sobre a inserção de dados diários do PEAE 
no sistema Merenda. 

A inserção dos dados no sistema Merenda deve ser contínua, ou seja, 
sempre que as remessa de alimentos são entregues na escola (alimentos 
não perecíveis, agricultura familiar, gêneros cárneos e ovos). Diariamente 
deve ser indicado no sistema quais são os produtos utilizados, quantidade 
de servimentos e repetições das refeições preparadas na escola. 

Os materiais objetivam evidenciar a importância de atualização do 
sistema Merenda diariamente, possibilitando que a Diretoria de Nutrição 
e Alimentação realize a programação de compras e entregas de gêneros 
alimentícios para todos os estabelecimentos de ensino a partir dos dados 
que a escola insere no sistema Merenda. 
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Mediador, apresente o vídeo sobre o PEAE - Sistema Merenda, 
após, realize uma discussão com os agentes educacionais II, através da 
questão norteadora 1.

Questão 1: Como podemos organizar a gestão do PEAE no ambiente 
escolar?  

• Tempo previsto para a realização: 1h00 

Sistema Merenda

O sistema Merenda auxilia as escolas na gestão escolar do PEAE, 
através dos lançamentos e atualizações diárias referentes aos alimentos 
não perecíveis, carnes, ovos e agricultura familiar. Para os gêneros alimen-
tícios não perecíveis, carnes e ovos, a escola deve conferir e confirmar as 
quantidades dos gêneros alimentícios indicados nas guias de remessas. 
Para os gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar, a escola 
deve inserir as quantidades e qualidade dos alimentos no sistema. Deve-se 
indicar no sistema a quantidade de alimentos utilizados para o servimento 
dos estudantes diariamente. Após a inserção destes dados pela escola no 
APE eletrônico (acompanhamento do programa na escola), a mesma pode 
gerar relatórios sobre alimentação escolar auxiliando no planejamento dos 
cardápios ofertados aos estudantes e controle do estoque.

Mediador, faça a leitura do texto (anexo I)  sobre Sistema Merenda 
- Registros do Recebimento da Alimentação Escolar, contextualizando 
a importância das boas práticas na gestão administrativa do PEAE no 
ambiente escolar, inicie a discussão através da questão norteadora 2.

Questão 2: Como está a operacionalização do Sistema Merenda em 
nossa escola? Está sendo atualizado diariamente?

Mediador, leia o texto (anexo II) sobre Falta, excesso e remaneja-
mento: como organizar, discuta sobre a importância no gerenciamento e 
controle das atividades de registro no Sistema Merenda.

Mediador, após a apresentação do vídeo, da escola interativa e 
leitura dos textos, sugerimos que seja iniciada a atualização dos registros 
no Sistema Merenda.

• Tempo previsto para a realização: 3h



SE
M

AN
A 

PE
DA

GÓ
GI

CA
2º

 SE
M

ES
TR

E/
20

17

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Agentes Educacionais II

SISTEMA MERENDA – APE ELETRÔNICO4

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação

Agradecemos a participação de todos e nos colocamos à disposição 
no e-mail indicado abaixo:

Organização
Stela de Oliveira

Colaboradores
Fernanda Brzezinski da Cunha
Ninon Rose Mayer Godoy
Déborah Cristina Gomes

Revisão
Noemi Beatriz Grünhagen
Alcionê Borges de Macedo Mali

Fundepar
cmc_ape@fundepar.pr.gov.br, 
educanutri@fundepar.pr.gov.br

Para mais informações, consulte a página da Alimentação Escolar 
disponível em: https://goo.gl/cp6PE2
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