
CAMPANHA “SINASEFE-MS NA LUTA PELA MERENDA ESCOLAR NO IFMS”  

É OFICIALMENTE LANÇADA NOS 10 CAMPI. 

 

Na sexta-feira (15/06/18), na sede da Reitoria do IFMS, em Campo Grande/MS, foi 

protocolado, junto ao reitor, Prof. Dr. Luiz Simão Staszczak, o Pedido de Providências (Processo 

Eletrônico 23347.007645.2018-95) referente ao direito dos estudantes à alimentação escolar. 

 O pedido é uma das bases da Campanha intitulada “SINASEFE-MS NA LUTA PELA 

MERENDA ESCOLAR NO IFMS”, lançada oficialmente hoje (02/07/18) nos 10 Campi do IFMS junto 

à comunidade acadêmica da instituição. Outro fundamento da campanha é o Parecer Final da 

Comissão Interna nº 273 datada, ainda, em 2016 (Protocolo 23347.013341.2016-03).  

A proposta da Campanha é a conscientização da comunidade acadêmica (estudantes e 

servidores) sobre o direito à oferta da alimentação no ambiente escolar. E, ao mesmo tempo, cobrar 

da Gestão uma resposta efetiva sobre um direito social garantido constitucionalmente e que perdura 

desde 2016, quando então, fora apresentado o resultado da Comissão nº 273  com algumas 

propostas para a efetivação do oferecimento da alimentação escolar no IFMS. 

O SINASEFE-MS tem como um de seus princípios a defesa de que as Instituições de Ensino 

garantam a oferta de uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade e em consonância com os 

legítimos e reais interesses da classe trabalhadora e da sociedade. Além disso, tem o compromisso 

de desenvolver, organizar e apoiar nos aspectos políticos, educacionais, econômicos, sociais e 

culturais, visando às conquistas de melhores condições de vida e de trabalho. O SINASEFE-MS 

tenta, por meio desta ação, garantir que os estudantes do IFMS usufruam de um dos principais 

direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988.  

Um outro fundamento do pedido é o Art. 208, VII, da Constituição Federal, o qual 

estabelece como meios de efetivação para a permanência na escola garantias como o “atendimento 

ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. Além dessas garantias 

constitucionais, outras fundamentações jurídicas também foram apresentadas. 

Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, em seu Art. 4º, também não 

deixa dúvida quanto à necessidade e à obrigatoriedade no oferecimento da alimentação escolar:  



 

Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

[...] 

VIII – atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde; 

  

Desta forma, voltando-se para a viabilização e concretização do direito à alimentação escolar 

já previsto, foi criado o PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, 

estabelecendo em seu Art. 4º o objetivo de “contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis, por meio de ações de educação alimentar  e nutricional  e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”. 

 

 Assim, a oferta da merenda escolar deve ocorrer em conformidade com as necessidades 

nutricionais dos alunos e observando as diretrizes estabelecidas na Lei 11.947 de 2009, que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar: 

Art. 2o.  São diretrizes da alimentação escolar: 
[...] 
III – a universalidade do atendimento aos 
alunos matriculados na rede pública de 
educação básica; 
[...]  
VI – o direito à alimentação escolar, visando a 
garantir segurança alimentar e nutricional dos 
alunos, com acesso de forma igualitária, 
respeitando as diferenças biológicas entre 
idades e condições de saúde dos alunos que 
necessitem de atenção específica e aqueles 
que se encontram em vulnerabilidade social.  
  

Neste sentido, a legislação em vigor confere o direito à alimentação escolar a TODOS OS 

ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, isto é, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 

assegurando-se, ainda, de acordo com o diploma legal, o repasse de recursos financeiros para a 

execução do PNAE.  

 

Conclui-se, portanto, que a implementação do fornecimento da merenda escolar no âmbito 

do IFMS é de extrema urgência, devendo a gestão tomar as medidas necessárias para tal. 

 

O SINASEFE-MS está ao lado dos estudantes do IFMS nesta luta! 
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