
Que tal uma nova descoberta? 
Leia o texto abaixo e complete o quadro de acordo com as palavras em 
destaque: 
 
 

Prefeitura Municipal de Abreu e Lima - Pernambuco 
Secretaria de Educação, Esportes e Lazer 

 
Abreu e Lima, Pernambuco, 04 de outubro de 2018 
 
Assunto: Qualidade da merenda escolar 
 
 
Caro senhor secretário de educação,  
Jaime da Fonte Albuquerque 
 
 
Estudo na Rede Pública Municipal de Ensino e faço parte do Grêmio Estudantil da              
escola Municipal Valdir Chagas Leite, do bairro do Timbó, no município de Abreu e              
Lima- Pernambuco. Esta organização é formada por uma parte do corpo discente            
da escola e tem como objetivo ser um veículo para resolução de problemas e              
conflitos. Por esta razão, viemos por meio desta carta, pedir providências de vossa             
senhoria para a resolução de um sério problema em nossa escola, a qualidade da              
merenda.  
A comida ofertada e distribuída pela secretaria municipal de educação é ruim, não             
possui valor nutricional indicado. A variedade na alimentação também deixa a           
desejar. Muitas vezes, ela é pouca para a quantidade de alunos da escola, além de               
ser escassa, seu valor nutricional não corresponde aos padrões nutricionais          
recomendados pelos nutricionistas. Há pouca fruta ou quase nenhuma, poucos          
grãos e fibras, a merenda se resume a bolachas salgadas e doces e suco              
industrializado.  
Sabemos que obrigatoriamente, todos os alunos, por lei estadual devem ter           
assegurado o direito a merenda de qualidade, e por saber disso, procuramos vossa             
estimada pessoa para solucionar este problema. 
 
Gratos pela atenção e desejosos por soluções, 
 

Eduarda Mota, 
Presidente do Grêmio Estudantil da Escola Mun. Valdir Chagas Leite. 

 



Você deve ter observado o emprego de algumas 
palavras em destaque no texto.  
Após a leitura, complete o quadro abaixo, relacionando as palavras em destaque 
com o termo ao qual se refere: 
 
 

Palavra ou expressão destacada Elemento referente  

Esta organização Grêmio Estudantil  

Corpo discente Grupo de alunos da escola 

A comida A merenda 

Ela A merenda 

 

 
 


