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Assunto: Orientação Para Merenda Escolar Diária a Alunos Carentes
Prezadas(os),

Conforme e-mail enviado às escolas, com a listagem dos alunos que foram beneficiários do
Merenda em Casa, as escolas deverão contatar esses estudantes (presencialmente nos dias
em que estão comparecendo às escolas ou pelos meios remotos) e verificar se eles desejam
usufruir da merenda escolar diariamente.

ATENÇÃO: reforçar com os alunos que a merenda será servida presencialmente na escola.

Caso os alunos optem pela merenda diária, a escola poderá:

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

1) Colocá-los para frequentar as aulas diariamente, assegurando o distanciamento
social;
2) Informá-los que poderão ir até a escola no horário em que a merenda está sendo
ofertada, com o responsável preenchendo no sistema SED a pesquisa de indicação,
conforme caminho abaixo.

• O responsável terá duas opções para responder ao questionário:

1. Ao entrar na SED o sistema apresenta uma janela com uma mensagem e, clicando no
clique aqui, será direcionado para iniciar o questionário.

2. Pelo Menu Serviço Escolar e submenu Questionário Alimentação Escolar - Estudante

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

3. Inserir o nome do aluno, então abrirá a pergunta abaixo.

4. Caso a opção seja “Sim”, o sistema solicitará os dias da semana. Após, selecionar o(s)
dia(s) da(s) semana(s) e clicar no botão Salvar.

A pesquisa já está aberta para o preenchimento.

É importante que as equipes escolares estejam cientes das orientações e
possam noticiar e apoiar no preenchimento também, para atender os alunos com a
alimentação escolar.

Destaque com as famílias que a merenda será servida na escola!

Responsável:

Lilian Augusta Brigitte
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
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