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COMUNICADO 

Srs. pais, mães, responsáveis e alunos: 

CONSIDERANDO: 

➢ Que a alimentação é direito social estabelecido na Constituição Federal Brasileira; 

➢ A declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS de emergência em saúde 

pública, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus – Covid-19, 

acarretando em medidas de isolamento social e quarentena, impactando na 

suspensão temporária do período letivo nas unidades de ensino; 

➢ A Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, autorizando em caráter excepcional, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica; 

A Prefeitura de Telêmaco Borba, por meio da Secretaria Municipal de Educação fará a 

distribuição de kits de alimentos a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino 

visando colaborar com a alimentação dos estudantes durante o fechamento das 

Escolas Municipais e CMEIs devido à COVID-19. 

Os pais, mães ou responsáveis e os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

maiores de idade, deverão seguir as seguintes orientações: 

1. Todos os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Telêmaco 

Borba têm direito a receber o kit de produtos de alimentos; 

2. Para os estudantes residentes na área urbana, os kits de alimentos serão 

entregues diretamente nas Escolas e CMEIs onde estão matriculados, conforme dias e 

horários estabelecidos no cronograma de entrega; 

3. A retirada dos kits de alimentos deverá ser feita pelo pai, mãe ou responsável pelo 

aluno menor;  

4. No ato da retirada dos kits de alimentos o pai, a mãe ou o responsável deverá 

apresentar seu documento oficial com foto e um documento de identificação do aluno 

(RG ou Certidão de Nascimento) e assinar protocolo de entrega; 
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5. Quando se tratar de aluno da EJA maior de idade, o mesmo deverá fazer a retirada 

do kit apresentando documento oficial com foto; 

6. A fim de evitar aglomerações, os pais, mães ou responsáveis deverão comparecer 

no turno em que o filho estiver matriculado; 

7. Os pais, mães ou responsáveis pelos estudantes dos CMEIs e os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos (noturno) poderão comparecer em qualquer um dos 

turnos no(s) dia(s) estabelecidos no cronograma de entrega; 

8. Os pais, mães ou responsáveis pelos estudantes das Escolas Municipais de 

Educação em Tempo Integral (Maria Emília, Leopoldo Mercer e Prof. Paulo Freire) 

deverão comparecer no(s) dia(s) e turno(s) estabelecidos no cronograma de entrega; 

9. Se a família tiver mais de um filho matriculado na mesma instituição, retirará a 

quantidade de kits por filhos matriculados; 

10. Se a família tiver filhos matriculados em instituições diferentes da Rede Municipal, 

deverá retirar os kits nas Escolas e/ou CMEIs, conforme dias e horários estabelecidos 

no cronograma de entrega; 

11. As famílias dos estudantes residentes na área rural matriculados em instituições 

da Rede Municipal deverão aguardar comunicado da direção, que informará o local, a 

data e horário para a retirada dos kits de alimentos;  

12. Deverão ser respeitadas as orientações de prevenção à COVID-19: 

➢ durante a permanência na instituição, devem ser evitados apertos de mãos, 

abraços, aproximações entre as pessoas e outras formas de contato físico, evitando 

aglomerações; 

➢ respeitar o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metros a 2,0 metros; 

➢ fazer a higienização das mãos, utilizando os produtos disponibilizados pela 

instituição; 

➢ Todos os pais, mães, responsáveis ou alunos maiores que forem retirar os kits de 

alimentos deverão usar máscaras, preferencialmente de tecido e/ou de uso não 

profissional; 
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➢ Apenas uma pessoa da família deverá comparecer à instituição para a retirada dos 

kits de alimentos; 

➢ Não levar crianças, pois não será permitida sua entrada na instituição; 

➢ Ao chegar em casa, deverá ser feita a higienização dos alimentos conforme 

orientações contidas no kit, devendo descartar a embalagem do mesmo. 

Cronograma de Entrega de Kits de alimentos 

Dia 12/05/2020 (terça-feira) das 08h às 17h 

CMEI José Paulo Paes 

CMEI Mamãe Marta Margarida 

CMEI Maria Mazzetti 

CMEI Mario Quintana 

Esc. Mun. Conselheiro Zacarias* 

Esc. Mun. Dep. Péricles Pacheco 

Esc. Mun. Marechal Arthur da Costa e Silva 

Esc. Mun. Samuel Klabin 

Escola de Educação Especial São Geral - APAE 

* Pais ou responsáveis que têm alunos matriculados na Esc. Mun. Conselheiro 
Zacarias residentes na Lagoa deverão retirar os kits de alimentos no ponto de 
embarque dos alunos, no dia 12/05/2020 a partir das 13h30min. 

 

Dia 12/05/2020 (terça-feira) das 13h às 17h e  
Dia 13/05/2020 (quarta-feira) das 08h às 12h 

CMEI Clarice Lispector 

CMEI Cora Coralina 

CMEI Vinícius de Moraes 

Esc. Mun. Castro Alves 

Esc. Mun. Fabiano Braga Cortes* 

Esc. Mun. Mãe do Perpétuo Socorro* 

Esc. Mun. Prof. Bento Mossurunga 

Esc. Mun. Regente Feijó 

Esc. Mun. Terezinha de Jesus Barreto Cunha 

* Pais ou responsáveis que têm alunos matriculados nas Escolas Mun. Fabiano B. 
Cortes e Mãe do Perpétuo Socorro residentes na Lagoa deverão retirar os kits de 
alimentos no ponto de embarque dos alunos, no dia 12/05/2020 a partir das 
13h30min. 

 

Escola Mun. Leopoldo Mercer 

Dia 12/05/2020 (terça-feira) das 13h às 17h: pais ou responsáveis de alunos da 
Educação Infantil e dos 1ºs e 2ºs anos 

Dia 13/05/2020 (quarta-feira) das 08h às 12h: pais ou responsáveis de alunos 
dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos 
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Dia 13/05/2020 (quarta-feira) das 08h00min às 17h00min 

CMEI Anita Malfatti 

CMEI Helena Kolody 

CMEI Henriqueta Lisboa 

CMEI Tarsila do Amaral 

Esc. Mun. 31 de Março 

Esc. Mun. D. Pedro I 

Esc. Mun. Dom Bosco 

Esc. Mun. Prof. Etelvina Arzua Costa 

  

Escola Mun. Professora Maria Emília Steiger – Dia 13/05/2020 (quarta-feira) 

- das 08h às 12h: pais ou responsáveis de alunos da Educação Infantil e dos 1ºs e 
2ºs anos 

- das 13h às 17h: pais ou responsáveis de alunos alunos dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos 

 

Escola Mun. Santos Dumont - Dia 13/05/2020 (quarta-feira) 

- das 08h às 17h: pais ou responsáveis de alunos residentes no Bairro Triângulo, 
Posto Velho e localidades próximas, deverão retirar os kits de alimentos 
diretamente na Escola. 

- das 09h às 13h: pais ou responsáveis de alunos residentes na Vila Rural deverão 
retirar os kits de alimentos no Centro Comunitário da Vila Rural. 

- a partir das 09h: pais ou responsáveis de alunos residentes no Sete Rincão, 
Beira Rio e Fazenda Dona Benta deverão aguardar a entrega nos pontos de 
embarque dos alunos. 

 

Dia 13/05/2020 (quarta-feira) das 13h00min às 17h00min e 
Dia 14/05/2020 (quinta-feira) das 08h00min às 12h00min 

CMEI Cândido Portinari 

CMEI Cecília Meireles 

CMEI Olavo Bilac 

Esc. Mun. Dr. Euclides Marcolla 

Esc. Mun. Gonçalves Ledo 

Esc. Mun. Pres. Castelo Branco 

Esc. Mun. Prof. Juventina Betim da Silva* 

Esc. Mun. São Silvestre* 

* Pais ou responsáveis que têm alunos matriculados nas Escolas Mun. São 
Silvestre e Professora Juventina residentes nas localidades CTG do Iranei, 
Braçudo e Saltinho deverão retirar os kits de alimentos nos pontos de embarque 
dos alunos, no dia 13/05/2020 à partir das 13h30min. 

 

Escola Mun. Professor Paulo Freire 

Dia 13/05/2020 (quarta-feira) das 13h às 17h: pais ou responsáveis de alunos da 
Educação Infantil e dos 1ºs e 2ºs anos 

Dia 14/05/2020 (quinta-feira) das 08h às 12h: pais ou responsáveis de alunos 
dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos 

 


