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Senhores (as) Diretores (as), 
  

Visando a melhoria contínua da Alimentação Escolar fornecida 
aos nossos estudantes, encaminhamos formulário de avaliação da 

merenda dos meses de agosto e setembro de 2019. 

Solicitamos que a equipe gestora mobilize o grêmio estudantil 
para realizar consulta aos alunos e o preenchimento do formulário 

nos links disponíveis abaixo até o dia 03/10/2019. 
Vale destacar que cada escola deve preencher somente uma 

vez, não sendo consideradas mais de uma resposta por escola. 
 

Links da Avaliação por municípios 
 

• Piracicaba    -  https://forms.gle/kCshxQUjX8eTnzbJ6  
 

• São Pedro - https://forms.gle/gs2Wuds3Kw8BS4RE6  
 

• Santa Maria da Serra https://forms.gle/ad6U8yoimNmDJDtPA  
 

• Charqueada https://forms.gle/qxBjdZ7S3eRsChrq5  

 
• Saltinho  https://forms.gle/yny1LCzuDprxVqwE7  

 
Seguem orientações para elaboração das respostas: 

*  Avalie as preparações dos cardápios mensais da sua escola: 
Atenção cada município possui um link para avaliação das 

preparações oferecidas que devem ser classificadas, como boa, 
regular e péssima.  

* Avalie a quantidade das refeições servidas por dia: se a 
merenda solicitada está de acordo com a demanda da escola, ou 

seja, se não há falta de refeições aos alunos, considerando uma 
porção por aluno, sem repetições. Obs: no porcionamento pelas 

merendeiras, já estão inclusos o valor calórico e de nutrientes 
adequados para faixa etária dos escolares, de acordo com a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar;; 

* Registre alguma ocorrência durante o mês que considere 
relevante: registrar algum fato ocorrido, ou seja, preparação mal 
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feita em um dos dias, falta de refeições, se encontrou objetos 

indesejados na comida, entre outros. O espaço também se destina a 
realizar algum elogio aos serviços de alimentação escolar.      

 
 

Atenciosamente, 
 

Aline Teixeira Lima 
Nutricionista 

 
André Bortolazzo Correr 

Diretor Técnico II - CAF 
                 

 
   De acordo 

    

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


