
Igarassu - Pernambuco, 03 de setembro de 2018 
 
 
A 
Sra Arilene de Souza Cruz 
Diretora do Departamento de distribuição de merenda escolar 
Secretaria Municipal de Educação 
Rua Haidé Amaro Lima - Bairro Campina da Feira - PE, CEP: 5460000 
 
 
 
Assunto: Qualidade da merenda escolar 
 
 
Cara Sra Arilene de Souza Cruz, 
 
 
A lei me garante que todo aluno da rede pública de ensino tem o direito de ter                 
acesso a uma educação de qualidade que me permita conseguir uma aprendizagem            
bem-sucedida, mas para isso, eu, como aluno, preciso ter todas as condições para             
estudar e aprender, isso inclui a contratação de bons professores, um espaço físico             
escolar organizado e limpo, bem como cadeiras e material escolar adequados e            
uma boa alimentação. No entanto, não é isto que ocorre na escola Marechal             
Deodoro da Fonseca, na comunidade do Pitanga, no centro da cidade de Igarassu,             
Igarassu-PE. 
Há muito tempo, sofro com a qualidade da merenda escolar. Não é ofertado um              
lanche balanceado, não há frutas no cardápio, nem tão pouco uma comida nutritiva.             
Muitas vezes, a merenda se resume a bolacha salgada e suco industrializado. Estes             
alimentos não possuem valor nutricional adequado e podem até fazer mal à saúde.  
Eu já havia entrado em contato com a diretora da escola a fim de resolver o                
problema, mas nada foi feito, como também já havia enviado um e-mail para a              
senhora, no entanto, nada foi feito ainda. Espero que com esta carta, haja alguma              
mudança, pois já é a minha terceira tentativa.  
 
Gostaria que a senhora olhasse com mais atenção para minha escola e para o que               
estão fazendo com a verba municipal destinada à merenda escolar.  
 
Estou certo de que o problema será solucionado e aguardo o retorno. 
 
 
Atenciosamente, 
Edvandro Gomes da Silva Júnior  



 
Aluno do 9º ano da Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca 
(Comunidade do Pitanga, rua Coronel João Seixas, S/N, Igarassu - PE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


