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São Paulo, 05 de setembro de 2016. 

 
Prezados membros da Comunidade Escolar:  
Pais, Funcionários administrativos, Professores e Alunos 
 

Desde o dia 22 de agosto de 2016, a ETEC São Mateus está fornecendo alimentação no horário de 
almoço para todos os alunos matriculados no ETIM, a refeição é servida pela empresa terceirizada Especialy, 
que venceu uma licitação para prestação de serviços de Nutrição e Alimentação das escolas técnicas sob a 
gestão centralizada do Programa Estadual de Alimentação Escolar, assegurando uma alimentação balanceada e 
em condições adequadas, mantém na unidade escolar, estrutura própria com 2 (duas) funcionárias, utensílios 
de cozinha, balcões térmicos e cardápio antecipado. Tudo de acordo com as normas constantes do edital de 
licitação.  

Como já havia sido informado aos alunos e também aos pais de alunos presentes na Reunião de Pais e 
Mestres, do dia 02 de setembro, o Conselho de Escola após ampla discussão e votação aberta, definiu que: 

1) Entre os dias 22 de agosto e 06 de setembro a Etec São Mateus passa por um período de 
adaptação à nova realidade; 

2) Os alunos que desejarem trazer almoço de casa, continuarão contando com geladeiras e micro-
ondas, normalmente no refeitório; 

3) A partir de 6 de setembro, os portões da escola não ficaram mais abertos para a saída dos 
estudantes, no horário de almoço, pois há um controle muito rígido do número de refeições 
servidas diariamente, e  

4) Devido aos portões estarem fechados, os nossos alunos poderão trazer jogos de tabuleiro para o 
período de descanso, durante o almoço. Deve-se lembrar que há restrições legais e capítulo em 
destaque no Regimento Comum das Escolas Técnicas, relacionados a jogos de azar, ressaltamos 
também que a utilização da Quadra Poliesportiva destinada para jogos coletivos depende do 
acompanhamento de um profissional de Educação Física habilitado. 

5) Como o cardápio é divulgado com antecedência, o aluno que não gostar de algum dos itens da 
refeição, deverá trazer marmita de casa ou comprar refeição na cantina escolar. 

 
Acrescenta-se que todos os casos especiais terão tratamento especial. Assim, aqueles pais que por 

algum motivo, não querem que seus filhos almocem na escola, deverão comparecer à Sala da 
Coordenação/Orientação Educacional para assinar o Termo de Autorização, disponível no site da escola. 

A Etec São Mateus, por meio de sua APM, confeccionou e entregou a todos os alunos do ETIM (de 
forma gratuita) ainda no mês de agosto, carteirinha estudantil com foto, desta forma todos os alunos que 
forem se ausentar da escola no intervalo do almoço deverão portar a carteirinha na saída e no retorno às aulas. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 
Equipe de Gestão Escolar 

Direção da Etec 
Conselho de Escola 

Etec São Mateus 
 
 


