
Direcionado a: todas as Unidades Educacionais com gestão terceirizada total e mista da alimentação   

escolar.            

Objetivo: orientar sobre os cuidados relacionados à alimentação para evitar a proliferação de              

doenças nas escolas. 

Diretora da Divisão de Nutrição Escolar: Cláudia Lopes Macedo (Responsável Técnica). 

Coordenadora da CODAE: Maria de Fátima de Brum Cavalheiro. 

INFORMATIVO TÉCNICO SME/CODAE Nº 12/2022—DEZEMBRO/2022 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PMSP/SME 

 A pandemia da COVID-19 e outras doenças  impactaram o modo de viver da                 

população e a organização das Unidades Educacionais, nos levando a revisar e a reforçar 

as nossas práticas de higiene. Após o período mais crítico da pandemia, para garantir a se-

gurança dos estudantes e de toda a comunidade escolar e prevenir a proliferação de no-

vas doenças, destacamos nesse informativo os principais pontos de atenção relacionados à 

alimentação escolar que devem ser observados e realizados pela gestão da Unidade Edu-

cacional com  gestão terceirizada total e mista da alimentação escolar.             

COMUNICAÇÃO 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (EAN) 

A gestão da Unidade Educacional deve orientar toda a 

comunidade escolar sobre o fornecimento de alimenta-

ção saudável e adequada na escola, incentivando seu 

consumo pelos estudantes, para que não tragam alimen-

tos de casa. 

 Os estudantes, educadores e outros profissionais que acompa-

nham as ações devem higienizar adequadamente as mãos com 

água e sabão líquido + álcool gel, antes e após as ações de 

Educação Alimentar e Nutricional.  

 Nas oficinas culinárias, utilizar alimentos higienizados adequada-

mente pelas cozinheiras escolares. 

 Para a degustação dos alimentos, utilizar porções individuais pa-

ra cada aluno, evitando o compartilhamento de alimentos e dos  

utensílios de mesa.  

 Evitar aglomeração durante as atividades.  
CEI Santa Catarina  

DRE SA 
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 A empresa terceirizada de alimentação deve garantir insumos (sabonete líquido e álcool gel) para a 

higienização adequada das mãos das cozinheiras escolares, bem como uniformes para troca diária 

e equipamentos de proteção individual (EPIs) em condições adequadas de conservação e higiene. 

Deve disponibilizar ainda, os insumos necessários para a higienização adequada e frequente dos  

ambientes e das superfícies da cozinha, despensa e lactário. 

 A gestão da Unidade Educacional deve garantir a disponibilidade de insumos (sabonete líquido e 

álcool gel) para a higienização adequada das mãos dos estudantes e dos funcionários da escola, 

bem como dos insumos necessários para a higienização adequada e frequente do refeitório. 

HIGIENE PESSOAL E DOS LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

A gestão da Unidade Educacional deve: 

 Garantir a higienização adequada das mãos pelos estudantes e educadores antes e após as refei-

ções (lavar com água e sabonete líquido + uso do álcool gel). 

 Evitar aglomeração dos estudantes nas filas de higienização das mãos e de distribuição das refeições 

e nas mesas durante o consumo dos alimentos. 

 Garantir a higienização adequada das mesas e cadeiras do refeitório com álcool 70%. 

 Caso a Unidade utilize as fichas para a contagem das refeições, garantir manipulação das fichas 

apenas pelo funcionário da Unidade responsável pela contabilização.  

 Garantir o cumprimento dos protocolos de saúde independente do tipo de distribuição das refeições 

(autosserviço ou prato pronto).  

A empresa terceirizada de alimentação deve: 

 Garantir a higienização adequada do balcão de distribuição dos alimentos antes e depois das         

refeições e sempre que necessário.   

 Organizar a distribuição dos talheres, evitando o uso do porta talheres pelos alunos.  

HIDRATAÇÃO 

Orientar e garantir uso de utensílio individual e preferencialmente não                     

descartável para a hidratação dos estudantes. 

ALEITAMENTO MATERNO 

A gestão da Unidade Educacional deve: 

 Acolher as mães e bebês/crianças na Unidade Educacional, priorizando           

ambientes ventilados. 

 Orientar a higienização das mãos com água e sabonete líquido + álcool gel;  

 Evitar aglomeração.  
CEI Jd. Eliane—DRE IQ 
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MATERIAIS ORIENTATIVOS 

Acesse e divulgue os materiais orientativos abaixo para toda comunidade escolar!  

Hora de lavar as mãos  

EMEFs, EJA, EMEFM, 

EMEBS 

Hora de beber água 

Comida da escola 
6 Motivos para comer na 

escola 

Hora de lavar as mãos  

CEI, CCI, CECI e EMEI 
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