


Ação Tempo sugerido 

Acolhimento 40 minutos 

Recomendações para execução do PNAE no retorno às aulas durante a pandemia  1hora 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 1hora 

Atividade proposta 1 hora 

SEGUNDO DIA – 1º 
Momento 
 

Agentes I e II 



 Medo, preocupação e estresse são sentimentos normais a ameaças percebidas ou reais e, às vezes nos deparamos com 

incertezas. Portanto, é normal e compreensível que as pessoas estejam sentindo medo no contexto da pandemia do COVID-19. 

Adicionado ao medo de contrair o vírus em uma pandemia como a COVID-19, existem mudanças significativas em nossas 

vidas, já que nossos movimentos são restritos em apoio aos esforços para conter e retardar a propagação do vírus.  

Diante das novas realidades do trabalho em casa, desemprego temporário, educação escolar em casa das crianças e falta de 

contato físico com outros membros da família, amigos e colegas, é importante cuidarmos de nossa saúde mental e física. Como vocês 

estão se sentindo? 

Vídeo: Uma mensagem sobre o Coronavírus, por 
Augusto Cury (3min46)  

Acolhimento (30 min) 

Sugestão de leitura: 

Guia Preliminar da Inter-Agency Standing Committee. Como lidar com os aspectos psicossociais e de saúde 

mental referentes ao surto de Covid-19 

 

Exercícios para você fazer em casa: 

 http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/exercicios_domiciliares.pdf  

 
Vídeo: Um novo amanhã (1min29) Link: 

https://youtu.be/iNHVgWWm7zQ  
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RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE NO RETORNO 

PRESENCIAL ÀS AULAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS (1h30 min) 

Aproveite esse momento para compartilhar boas 

práticas ao final de cada assunto. 

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, 

EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, 

EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

 

As instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser higienizados pelo menos uma vez 
ao dia, ou sempre que necessário; 

Usar produtos químicos registrados na Anvisa e dentro da validade; 

Seguir as orientações do rótulo dos produtos;  

Álcool 70% : 
● gel ou líquido  
● etílico ou isopropílico 

Priorize o aumento da ventilação; 
 
Mas não descuide das portas e janelas teladas  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

Higienizar as mãos 
Retirar os resíduos com 

espátula, pano ou papel 

toalha  

Esfregar com esponja, água 

e detergente neutro  

Enxaguar ou retirar o sabão 

com pano úmido  
Secar com pano limpo 

Deixar secar naturalmente ou 

aguardar pelo menos 15 

minutos 

Aplicar hipoclorito de sódio a 0,1% OU solução clorada 1000ppm OU 

álcool líquido 70% com um borrifador ou pano limpo e seco nas superfícies 

Tirar o equipamento da 

tomada 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

PREPARO DA SOLUÇÃO CLORADA 1000 PPM  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

REALIZAR A DESINFECÇÃO DAS MESAS E CADEIRAS 

APÓS CADA TROCA DE ALUNO 

DESINFETAR OBJETOS FREQUENTEMENTE 

TOCADOS ( interruptores de luz, maçanetas, corrimãos, 

mesas de escritório, telefones e teclados) COM ÁLCOOL 

70% OU SANEANTES DE USO DOMÉSTICO; 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 
Aumentar a frequência de higienização de bancadas e superfícies em intervalos de três horas ou menos, 
se necessário; 

● Água; 
● Detergente neutro; 

 

Higienizar as mãos 1º 

LIMPEZA DESINFECÇÃO 

● Solução clorada a 200 - 250 ppm; 
● Álcool a 70%;  
● Ação do calor; 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

Retirar os resíduos com 

espátula, pano seco ou 

papel toalha 

Esfregar com esponja, 

água e detergente neutro  
Enxaguar com água 

corrente  

Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm OU com álcool líquido 

a 70% diretamente nos utensílios 

Imergir por 15 minutos em 

solução clorada 200 a 250 

ppm 

UTENSÍLIOS   

Deixar secar naturalmente ou aguardar pelo menos 15 minutos 

para usar o utensílio novamente 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

DESINFECÇÃO POR CALOR OU MÁQUINA LAVA-LOUÇAS PRECISAM 

ATINGIR AS SEGUINTES TEMPERATURAS: 

● Durante a lavagem: 55°C a 65°C 

● Durante o enxágue: 80°C a 90°C 

UTENSÍLIOS   



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 
PREPARO DA SOLUÇÃO CLORADA 200-250 PPM  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 
EQUIPAMENTOS   

Desligar o equipamento da tomada; 

Sempre que possível, desmontar o equipamento para higienização completa; 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

Retirar os resíduos com 

espátula, pano seco ou 

papel toalha 

Colocar em imersão em 

água e detergente 

neutro  

Esfregar com escova ou 

esponja  

Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm OU 

borrifar com álcool líquido a 70% diretamente nas partes 

móveis dos equipamentos 

Enxaguar com água 

EQUIPAMENTOS - PARTES MÓVEIS   

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo 

menos 15 minutos para utilizar os equipamentos 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 
EQUIPAMENTOS - PARTES FIXAS  

 Remover os resíduos 

sólidos 

Esfregar com esponja, 

água e detergente neutro  

Remover a espuma com 

pano descartável úmido 

Aplicar solução clorada 200 a 250 ppm OU álcool líquido 70% 

com um pano multiuso, limpo e seco nas partes fixas dos 

equipamentos. 

Passar pano limpo para 

secar 

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 

15 minutos para utilizar os equipamentos. 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E  

SUPERFÍCIES COM CONTATO COM ALIMENTOS 

 
SUPERFÍCIES  

Remover os resíduos 

sólidos 

Esfregar com esponja, 

água e detergente neutro  

Enxaguar com água ou 

passar pano descartável 

úmido  

Borrifar  solução clorada 200 a 250 ppm OU com álcool líquido a 

70% diretamente na superfície 

 Passar pano descartável 

limpo para secar 

Deixar secar naturalmente ou aguardar pelo menos 15 minutos 

para usar a superfície novamente 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

 

 Durante o período pandêmico muitas escolas não utilizaram a água dos reservatórios. 
 
 

 

Água parada compromete as condições higiênicas e sanitárias nas tubulações e reservatórios.  

ANTES DE USAR A ÁGUA PARA O CONSUMO (ingestão de 

água, preparo de alimentos e higiene pessoal) É 

NECESSÁRIO HIGIENIZAR O RESERVATÓRIO  

QUANDO FAZER  A HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO? 
 
 

 
 

 

➔ A cada 6 meses 
➔ Na instalação 
➔ Sempre que a água for contaminada 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

BEBEDOUROS E SIMILARES 

Não devem ser utilizados bebedouros com jato para a boca; 

TODOS DEVEM USAR GARRAFAS OU COPOS INDIVIDUAIS  

Bebedouros devem ser higienizados diariamente; 

Cada estudante deve trazer seu copo ou garrafa; 

Disponibilizar garrafas ou canecas individuais quando o estudante esquecer a sua em casa; 

Copos ou garrafas devem ser higienizados com frequência; 

Determinar horários para encher os copos e garrafas com uso de jarras e 
supervisão de um adulto ou disponibilizar jarras de água nas salas 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

BEBEDOUROS E SIMILARES 

1º Higienizar as mãos;  
 

2º Desligar o equipamento da tomada;  
 

3º Umedecer com esponja (de uso exclusivo) com água e detergente neutro; 
 

4º Esfregar todas as superfícies do bebedouro (inclusive torneiras e botão de acionamento); 
 

5º Enxaguar com água e secar; 
 

6º Borrifar álcool 70% em todas as superfícies do bebedouro;  
 

7º Deixar secar naturalmente.  

HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUAS INDUSTRIAIS E DE ACIONAMENTO MANUAL                             

Limpeza interna e troca de filtros deve ser feita pela assistência técnica autorizada do fabricante. 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

BEBEDOUROS E SIMILARES 

HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUAS INDUSTRIAIS E DE ACIONAMENTO MANUAL                             

Limpeza interna e troca de filtros deve ser feita pela assistência técnica autorizada do fabricante. 

1º Higienizar as mãos;  
 

2º Desligar o equipamento da tomada;  
 

3º Umedecer o pano descartável  com água e detergente neutro; 
 

4º Esfregar todas as superfícies externas do bebedouro (inclusive o galão e botão de 
acionamento); 
 

5º Enxaguar com água e secar; 
 

6º Borrifar álcool 70% em todas as superfícies do bebedouro e galão;  
 

7º Deixar secar naturalmente.  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

BEBEDOUROS E SIMILARES 

HIGIENIZAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA  

1º Higienizar as mãos;  

2º Fazer o recebimento em local apropriado;  

3º Verificar a validade dos galões;  

4º Limpar o galão com pano descartável umedecido e detergente neutro;  

5º Armazenar o galão em local adequado e não apoiar diretamente no chão. 

6º Limpar com pano descartável umedecido e detergente neutro;  

7º Secar o galão com pano descartável seco e limpo;  

8º Borrifar álcool 70% em toda superfície;  

9º Retirar a vedação do gargalo do galão com utensílio higienizado e acoplar ao bebedouro. 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

 

A lixeira deve ter tampa e acionamento por pedal para evitar o toque com as mãos;  
 
A lixeira deve ser higienizada diariamente;  
 
 

Após a retirada dos ambientes, colocar os resíduos em sacos resistentes, 
bem fechados, respeitando sua capacidade e em local específico para tal 
armazenamento, higienizado diariamente;  
 

A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, no 
mínimo duas vezes ao dia ou a cada troca de turno e ao final do período;  
 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

 

 O funcionário responsável pela coleta e manuseio deve usar: 
➔ luvas de borracha de cano longo exclusivo 
➔ avental plástico exclusivo 
➔ uniforme de cor diferenciada dos demais 
➔ máscaras: se possível máscara tipo N95/PFF2 
➔ escudo facial ou óculos de proteção 

Evitar o descarte de lenços de papel e 
máscaras descartáveis nos recipientes 
destinados  aos resíduos recicláveis;  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

 PESSOAS COM SINTOMAS GASTROINTESTINAIS OU RESPIRATÓRIOS NÃO  DEVEM 
MANIPULAR ALIMENTOS 

Trabalhador com suspeita ou infectado por COVID 19 deverá comunicar a direção da 
escola e ser afastado 

Desinfecção do ambiente de trabalho  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

 
O manipulador de alimentos deve estar atento ao asseio pessoal, tais como:  
 
➔ Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base;  

➔ Manter os cabelos totalmente protegidos por toucas ou redes;  

➔ Manter a barba e bigode aparados;  

➔ Não usar adornos;  

➔ Utilizar calçados totalmente fechados e antiderrapantes;  

➔ Aparelhos celulares não devem ser usados nas áreas onde há manipulação de alimentos.  

Todos os trabalhadores da unidade escolar devem realizar a limpeza e desinfecção dos 
celulares com panos ou papéis descartáveis embebidos levemente em álcool 70%;  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

 

Ficar, no mínimo, a 1 metro de distância, se possível, dos outros funcionários;  
 
Manter o ambiente de trabalho sempre limpo;  
 
Deve-se fazer o aumento e/ou divisão dos turnos de trabalho dos funcionários, quando for 
necessário e aplicável. 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

UNIFORMES 

 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

UNIFORMES 

 

 

 

➔ Usar uniformes limpos, bem conservados, completos, apropriados para a sua atividade, 
sem bolsos acima da cintura; 

➔ Trocar diariamente o uniforme completo (calça, camisa, touca/rede e avental);  

➔ Guardar os uniformes sujos em local específico, em embalagem fechada e não colocar os 
sapatos em contato com os uniformes;  

➔ Nos casos emergenciais ou de contaminação acidental do uniforme, substituir 
prontamente e, se necessário, realizar a higienização corporal;  

➔ Não carregar objetos no uniforme, exceto o crachá para sua identificação e aqueles 
necessários ao desenvolvimento das suas atividades.  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

UNIFORMES 

 

 

 

HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS UNIFORMES  

Higienizar as mãos 
Lavar os uniformes 

com sabão para essa 

finalidade 
Não utilizar alvejantes 

com cloro, pois 

prejudicam o tecido 

Enxaguar  Torcer  Secar naturalmente 

ATENÇÃO 

Cuidado com a utilização de produtos saneantes caseiros sem 

registro na Anvisa. 

Podem não ser eficazes e trazer riscos à saúde. 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

UNIFORMES 

 

 

 

HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS SAPATOS  

Higienizar as mãos 
Lavar com detergente, 

esfregar toda a superfície Não esqueça de lavar 

a sola do sapato  

Deixar secar 

naturalmente  
Borrifar solução clorada 1000ppm OU 

álcool líquido 70%  

Enxaguar 

ATENÇÃO 

➔ Não vestir o uniforme e os sapatos em casa; 

➔ Levar o uniforme e o sapato embalados em saco plástico para a 

escola 

➔ Vestir o uniforme e o sapato só quando chegar no trabalho 

➔ Usar o uniforme apenas nas dependências da escola e no 

horário de trabalho 
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CONDUTA E ETIQUETA RESPIRATÓRIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
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CONDUTA E ETIQUETA RESPIRATÓRIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 
Não cantar, assobiar, tossir, espirrar, bocejar, falar em excesso, rir sobre os alimentos; 

Não mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer; 

Não experimentar alimentos diretamente das mãos 

Não provar alimentos com o utensílio que está cozinhando; 

Não assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no cabelo ou se pentear; 

Não enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta; 

Não tocar nos olhos, nariz, boca e máscara; 

Não compartilhar copos, talheres, uniformes, equipamentos de proteção, máscaras, canetas, 
lápis e celular; 

Não usar celulares e aparelhos eletrônicos na área de manipulação.   
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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SABONETE LÍQUIDO INODORO 

TOALHAS DE PAPEL NÃO RECICLADO 

LIXEIRA COM TAMPA SEM CONTATO MANUAL 

PRODUTO ANTISSÉPTICO ÁLCOOL 70%  

EXCLUSIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 

LAVATÓRIO DE MÃOS 

SEMPRE VERIFICAR SE O DISPENSER ESTÁ CHEIO E FUNCIONANDO. 

INFORME A DIREÇÃO DA ESCOLA 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 

LAVATÓRIO DE MÃOS 

LEMBRE-SE! 

 

AFIXAR AS 

INSTRUÇÕES 

PARA HIGIENE 

DE MÃOS NOS 

LAVATÓRIOS  
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 

QUANDO HIGIENIZAR AS MÃOS? 

HIGIENIZAR AS MÃOS PRINCIPALMENTE QUANDO: 

➔ Chegar ao trabalho;  

➔ Utilizar os sanitários ou vestiários;  

➔ Depois de tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, mexer no cabelo ou se pentear;  

➔ Tocar nos olhos, nariz, boca e máscara;  

➔ Compartilhar itens pessoais de trabalho, por exemplo: copos, talheres, uniformes, equipamentos de proteção, máscaras, canetas, 
lápis e celular;  

➔ Mexer no celular; 

➔ Antes de retirar ou trocar as máscara; 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 

LEMBRE-SE!  

LAVAR AS MÃOS POR PELO MENOS 20 SEGUNDOS.  

LAVAR AS MÃOS PELO MENOS A CADA 1 HORA E SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

APÓS LAVAR AS MÃOS HIGIENIZAR COM ÁLCOOL 70%. 
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 

 

 

ATENÇÃO  

É RESPONSABILIDADE DA ESCOLA O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS E LUVAS  

PARA OS FUNCIONÁRIOS 
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 

LEMBRE - SE 

A higienização das mãos, respeitando a técnica e frequência adequadas, ainda é a 

melhor estratégia para evitar a contaminação e transmissão de DTA e da COVID-19 

ATENÇÃO  

O USO DE LUVAS NÃO SUBSTITUI A LAVAGEM DAS MÃOS 

RECOMENDA-SE O USO DE LUVAS: 

➔ Quando o manipulador estiver com  machucados ou curativos nas mãos; 
➔ Quando manipular alimentos prontos para o consumo; 

Por exemplo: cortar pão, servir bolachas ou frutas com as mãos.  

LUVAS 
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 

LEMBRE - SE 

O uso incorreto de máscaras pode aumentar o risco da COVID-19 e de DTA.  

ATENÇÃO  

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS 

MÁSCARAS 

➔ Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente de máscaras para cada dia da semana;  

➔ Máscaras são individuais, não podem ser compartilhadas; 

➔ Quando possível, pode-se utilizar um sistema de cores para cada período de utilização ou marcações 
na própria máscara, facilitando a identificação que houve a troca da máscara;  
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 MÁSCARAS 

TROCAR A CADA 2-3 HORAS E SEMPRE QUE A MÁSCARA: 

➔ Cair no chão; 

➔ Rasgar 

➔ Perfurar 

➔ Estiver úmida/molhada 

➔ Sujar 

➔ Estiver danificada 

 

 
➔ Podem ser reutilizadas 
➔ Devem ser higienizadas diariamente 
➔ Não devem ser lavadas com outras 

roupas  

MÁSCARAS DE TECIDO: 

As máscaras confeccionadas em tecidos (algodão ou 
mistos) podem ser reutilizadas, mas devem ser 
higienizadas diariamente, e separadas de outras roupas;  

 

A máscara deve cobrir o nariz e a boca sem deixar espaço 
nas laterais;  

 

Ao vestir e retirar a máscara segurar pelos elásticos sem 
tocar na frente da máscara;  

 

As máscaras usadas devem ser colocadas em sacos 
plásticos, de papel ou em local indicado pela escola, de 
forma a seguir com seu processo de higienização;  
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS                          

Higienizar as mãos 

Deixar a máscara de 

molho em solução 

clorada por 20 minutos 

Enxaguar a máscara  

Deixar secar 

naturalmente  
Passar com ferro quente 

Lavar em água corrente 

e sabão neutro 

SOLUÇÃO CLORADA  
2 colheres de sopa de água sanitária para 

1 litro de água 

MÁSCARAS DE TNT SÃO DESCARTÁVEIS 
Não devem ser lavadas, após o uso 

descartar no lixo  
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL DE POLÍMERO 

➔ Os manipuladores de alimentos podem utilizar máscara de proteção facial de polímero (escudo facial ou face shield) durante 
o preparo, transporte e reposição de alimentos. 

MÁSCARA + ESCUDO FACIAL  
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USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 HIGIENIZAÇÃO DE ESCUDO FACIAL OU FACE SHIELD 

Higienizar as mãos 

Borrifar nas superfícies internas e externas da máscara com  

solução clorada 200 a 250 ppm ou álcool 70%  

        inclusive entre a tampa e o lacre interno da embalagem 

Secar Naturalmente 

Higienizar o escudo facial 

a cada 60 minutos 
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 

 

 

 Tanto os FORNECEDORES como os 
RECEPTORES devem seguir as 
orientações de: 
➔ LAVAGEM DE MÃOS 
➔ ETIQUETA RESPIRATÓRIA  
➔ HIGIENE  

Informe os FORNECEDORES dos 
procedimentos de segurança na 
pandemia adotados pela escola! 

Combinar os horários de entrega com os fornecedores; 

Se possível, outro funcionário da escola ajudar no recebimento; 

Observar o estado de conservação e limpeza do veículo do fornecedor; 

Observar a higiene e uniformização dos entregadores; 

Se possível, o entregador não deverá entrar na cozinha; 

Não compartilhar canetas, pranchetas e lápis; 

Estimular o uso de álcool gel a 70% e disponibilizá-lo aos entregadores;  

Não colocar os insumos  diretamente sobre o piso;  

Evitar colocar as insumos na bancada de preparo ou, caso utilizar a bancada, 

fazer posteriormente a sua higienização; 

Verificar a integridade das embalagens e dos alimentos; 
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 ARMAZENAMENTO 

Embalagem sem contato direto 
com o alimento e que envolve a 

embalagem primária.  

EMBALAGEM PRIMÁRIA          EMBALAGEM SECUNDÁRIA  EMBALAGEM TERCIÁRIA 

Aquela que tem contato direto 
com o alimento. 

É a embalagem destinada a 
conter uma ou várias 

embalagens secundárias. 

          Retirar as embalagens secundárias e terciárias dos insumos e realizar o descarte adequado. 

NÃO 
REAPROVEITAR AS 
CAIXAS DO 
FORNECEDOR  
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 ARMAZENAMENTO 

NÃO  SIM 

POSSO HIGIENIZAR OS INSUMOS NO MOMENTO DO 
RECEBIMENTO?  
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 INSUMOS COM EMBALAGEM 

EMBALAGEM PRIMÁRIA          

EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

 EMBALAGEM TERCIÁRIA 

1º - HIGIENIZAR A EMBALAGEM PRIMÁRIA COM: 

➔  ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO  

                       OU  

➔ ÁLCOOL 70% E PANO DESCARTÁVEL  

 

2º - ARMAZENAR NO ESTOQUE DA ESCOLA  
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 HORTIFRUTI 

ALIMENTOS QUE NÃO PASSARÃO POR COCÇÃO: 

Higienizar  e armazenar em recipientes higienizados e com tampa ou sacos 

plásticos não recicláveis e limpos. Armazenar no estoque da escola. 

 

ALIMENTOS QUE PASSARÃO POR COCÇÃO: 

Higienizar e armazenar em recipientes limpos, como caixas plásticas vazadas. 

Armazenar no estoque da escola. 

RECIPIENTE COM TAMPA          

SACO PLÁSTICOS  NÃO RECICLÁVEIS          

CAIXA PLÁSTICA VAZADA        
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 ARMAZENAMENTO 

NÃO  SIM 

POSSO HIGIENIZAR OS INSUMOS NO MOMENTO DO 
RECEBIMENTO? 
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 ARMAZENAMENTO 

REALIZAR UMA “QUARENTENA” PARA OS INSUMOS 

1º Utilizar uma sala de aula desativada ou em desuso para armazenar 

EXCLUSIVAMENTE os alimentos em quarentena; 

2º Colocar a data do recebimento em cada produto para identificar o 

tempo correto de quarentena; 

3º Armazenar no estoque da escola apenas após o período de 

quarenta; 
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MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 HORTIFRUTI 

Armazenar os hortifrutis em sacos não reciclados e limpos; 
 
 
Higienizar os alimentos antes do preparo 

NÃO DEIXAR OS ALIMENTOS NA CAIXA DOS 
FORNECEDORES OU EM RECIPIENTES ABERTOS! 
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PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 
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PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTI 

Higienizar as mãos 
Selecionar as partes e unidades deterioradas, unidades 

brotadas, sujidades, pragas e retirar.   

Lavar em água 

corrente e potável 

Realizar a desinfecção 

com saneante para 

alimentos ou solução 

clorada 200-250ppm 

Imergir por completo 

todos os alimentos ao 

mesmo tempo.   

Deixar os alimentos 

imersos por 15 minutos 

Enxaguar em água corrente e 

potável, ou conforme a 

recomendação do fabricante  

➔ folha por folha 

➔ legume por legume 

➔ cacho por cacho 

➔ fruta por fruta 

Imergir por completo todos os alimentos ao 

mesmo tempo.  Se necessário colocar um 

peso (prato) para auxiliar na imersão;  
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PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTI 
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PREPARO DOS ALIMENTOS 

 

 
Os alimentos devem ser bem cozidos e mantidos em temperatura adequada até o momento de servir 
(60ºC por, no máximo, 6 horas); 
 
Os alimentos que serão consumidos crus, como saladas e frutas, devem ser higienizados;  
 
Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus,  
semi preparados e prontos para o consumo. 
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EXPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 
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SABONETE LÍQUIDO INODORO 

TOALHAS DE PAPEL NÃO RECICLADO 

LIXEIRA COM TAMPA SEM CONTATO MANUAL 

PRODUTO ANTISSÉPTICO ÁLCOOL 70%  

LAVATÓRIO DE MÃOS PARA FUNCIONÁRIOS E ALUNOS 

LAVATÓRIO DE MÃOS 

Caso os refeitórios das escolas não disponham de lavatório de mãos para os estudantes, 

disponibilizá-lo emergencialmente. Até a sua instalação, deve ser disponibilizado álcool em 

gel a 70% 

 

EXPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 
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LAVATÓRIO DE MÃOS EXPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 

Se for mantida a opção pelo autosserviço: 

➔ fundamental o uso de luvas descartáveis individuais pelos alunos e funcionários; 

➔ Conversar apenas o essencial  ou não falar enquanto se servem;  

➔ Preferencialmente estabelecer um funcionário específico para servir os alunos; 

➔ Verificar a possibilidade de entregar os pratos na mesa aos alunos; 

➔ Organizar a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega dos pratos aos alunos;  

➔ Evitar o acesso de familiares aos refeitórios;  

➔ Instalação de PROTETOR SALIVAR 

ATENÇÃO EVITAR O AUTOSSERVIÇO - SELF SERVICE / BUFFET 
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LAVATÓRIO DE MÃOS EXPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 
Orientar os alunos: 

➔ Usar  máscara até o horário de iniciar a refeição; 

➔ Retirar a máscara e guardar em um saco plástico pessoal destinado exclusivamente a isso; 

Evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa  

➔ Após a refeição colocar uma máscara limpa 

 

➔ Substituir e higienizar os talheres de serviço a cada 1 hora;  

➔ Talheres (garfos, colheres e facas) para os alunos:  

➔ mantê-los protegidos OU oferecer os talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos OU colocar os talheres 
diretamente nas mãos dos alunos; 

➔ Não deixar os talheres disponíveis para os alunos pegarem 
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LAVATÓRIO DE MÃOS EXPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 DISTRIBUIÇÃO DA REFEIÇÃO 

➔ Flexibilizar o horário das refeições; 

➔ Organizar os alunos em turnos para as refeições; 

➔ Alterar a disposição de mesas e cadeiras para garantir o distanciamento, reduzir o número de pessoas por mesa, com espaço de 
uma cadeira vazia para cada cadeira ocupada, colocando orientações visíveis e marcações;  

➔ Salas de aula podem ser espaços para refeições; 

➔ No transporte dos alimentos e utensílios até a sala ou área externa, é necessário garantir que as refeições estejam devidamente 
protegidas;  

➔ Fazer marcações no chão para indicar o distanciamento seguro entre os alunos no momento da fila das refeições;  

➔ Retirar as toalhas de mesa, jogos americanos e objetos de decoração das mesas. Os alunos podem usar jogo americano de plástico 
de uso individual, higienizados com álcool a 70% e de papel descartável; 

➔ Organizar o fluxo do refeitório para que comida pronta não cruze com os pratos usados e a retirada do lixo;  

➔ Retirar o lixo da cozinha logo após o término da distribuição e consumo;  

➔ Manter orientação visual para os alunos sobre higienização das mãos e etiqueta respiratória no refeitório. 
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LAVATÓRIO DE MÃOS 

OUTRAS SITUAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR 

 
➔ REFEIÇÕES AO AR LIVRE  

 
Quando previstas refeições ao ar livre, os professores devem orientar os estudantes a retirarem a máscara com 
cuidado ao se alimentarem, tocando apenas nos elásticos, e colocarem em um saco plástico pessoal destinado 
exclusivamente a isso.  
 
É recomendado que os professores orientem os estudantes a trocarem a máscara ao finalizar o consumo de 
alimentos e bebidas.  
 
➔ FESTAS, COMEMORAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES COLETIVAS  

 
CONFORME O CALENDÁRIO EPIDEMIOLÓGICO ATUAL, FESTAS, REUNIÕES, COMEMORAÇÕES, EXPOSIÇÕES, 

FEIRAS, COMPETIÇÕES, JOGOS E VISITAS DE CAMPO ESTÃO SUSPENSAS.  
 
Entretanto, com o futuro retorno às aulas presenciais, atividades que envolvam a coletividade devem 
permanecer sendo evitadas. 
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LAVATÓRIO DE MÃOS 

OUTRAS SITUAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

➔ TERCEIRIZAÇÃO  
 
Para os serviços terceirizados, deve-se exigir os mesmos cuidados relacionados às Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos da gestão própria. 
 
É importante o monitoramento para garantir que as ações sejam efetivas. 
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LAVATÓRIO DE MÃOS 
Gestão do Programa de Alimentação na Escola (1h30min) 

 

Link: https://drive.google.com/file/d/1wEv8JhY5GOe6eHHAHLtvkohbFmZr6iiC/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1wEv8JhY5GOe6eHHAHLtvkohbFmZr6iiC/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1wEv8JhY5GOe6eHHAHLtvkohbFmZr6iiC/view
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LAVATÓRIO DE MÃOS 
Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Coordenação de Logística e Monitoramento do PEAE 

A boa gestão do Programa de Alimentação Escolar pela escola é importante, pois irá subsidiar o planejamento da 

aquisição e distribuição de alimentos para cada estabelecimento de ensino. Por isso, é necessário que a escola realize 

os procedimentos operacionais para o recebimento dos alimentos, organização do estoque, preparações da refeições, 

servimentos aos estudantes e atualizações no Sistema Merenda. Desta forma, sua escola receberá os alimentos em 

quantidades suficientes para os servimentos durante o período de cada remessa. 
 
 

Conferir a Guia de Remessa e observar 

  

Qualidade 

Quantidade 

Quando o alimento chega na escola, o que fazer? 
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Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 
Recebimento dos Alimentos 

 
 
 
 
  

Conferir: 
• Se embalagens estão íntegras, limpas e secas; 
• Validade dos produtos; 
• Quantidade, conforme a guia de remessa. 

Verificar a qualidade do produto (se o produto 
está em boas condições de consumo); 
Se estiver com avarias, o produto poderá ser 
rejeitado, mas deve ser registrado na guia de 
recebimento de produtos. 
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Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Guia de Remessa 

 
 
 
 
  

Conferir os dados da escola 

Conferir quantidade e qualidade dos produtos 

Anotação de falta de produtos, avarias ou rispidez no recebimento 

Atestar o recebimento, assinar e carimbar 
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Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Como acessar o Sistema Merenda 
 

Após o recebimento do produto, a escola deverá registrar a entrada do produto(s) no Sistema Merenda para que 

seja computado eletronicamente no estoque da escola 

ATENÇÃO: a entrada/confirmação do produto no Sistema Merenda deve ocorrer em até 24 horas após o seu recebimento 

➔ O Sistema Merenda pode ser acessado pelo endereço: 

 

http://www.merenda.pr.gov.br/merenda/ 

 

O login é seu RG 

A senha é a mesma do Sistema Sentinela 
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INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Como acessar o Sistema Merenda 
 

Não tem cadastro no Sistema Sentinela?  

 

Acesso o endereço abaixo para se cadastrar 

 

https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao/publico/pages/usuario/autoCadastro/autoCadastro.jsf 

 

Ao cadastrar os seus dados, é preciso indicar o email institucional Expresso. 

 

IMPORTANTE: os e-mails: hotmail, yahoo, gmail.... Não são compatíveis com o Sistema Sentinela. 

 

Depois do cadastro no Sentinela, é preciso solicitar ao responsável pela Alimentação Escolar no seu NRE, o acesso ao 

Sistema Merenda relativo à sua escola, para tanto, é necessário enviar: 

 

Nome completo, CPF, e nome da escola que deseja ter acesso. 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
(Alimentos da Distribuição Centralizada e 

Descentralizada) 
 

Para os produtos da distribuição Centralizada e 
Descentralizada, clique em APE -Recebimento - 

Cadastrar Entrada 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
(Alimentos da Distribuição Centralizada e 

Descentralizada) 
 

Defina qual é a modalidade de recebimento de produtos 
que você precisa confirmar 
• Centralizada: são produtos não perecíveis (arroz, feijão, 

macarrão, molho, biscoito...) 
• Descentralizada: são os produtos cárneos/congelados e 

ovos 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
(Alimentos recebidos por reposição de recall, guia extra ou 

doação) 

Se a escola receber uma doação ou guia de 
reposição de produto, deverá realizar o 
cadastro do produto para que seja inserido ao 
estoque da escola 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
Alimentos provenientes da Agricultura Familiar 

Para os produtos da Agricultura 
Familiar, clique em PAF - Escola – 

Recebimento de Produtos 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
Alimentos provenientes da Agricultura Familiar 

Defina os critérios de seleção 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
Alimentos provenientes da Agricultura Familiar 

Preencha a quantidade 
recebida 

Selecione a qualidade do 
produto 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

 Confirmação de recebimento no Sistema Merenda 
Alimentos provenientes da Agricultura Familiar 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola  

As atualizações constantes no Sistema Merenda,  dos alimentos recebidos e baixas/saída dos 

produtos  utilizados nas preparações de refeições, são muito importantes, pois, a quantidade 

de alimento que a escola possui deve ser a mesma que consta no Sistema Merenda. 

Estoques de produtos na escola e no Sistema Merenda 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Contagem de Servimento 

Retirada de alimentos = baixa no estoque 

Quantidade diária (servimento + repetições) irá gerar a 
referência para a distribuição  

Ao preparar as refeições, é necessário indicar quais foram os produtos e quantidades utilizadas para o 

cardápio. Após o servimento para os alunos, é importante contar quantos alunos se serviram 

(servimento + repetição) 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Contagem de Servimento 

➔ Sugestão de contagem de refeição 

Orientamos que a contagem de servimentos deve ser sobre o número de refeições e repetições diárias, de 

acordo com o cardápio servido (figura I). Nunca utilize o número de matrículas para a projeção de contagem 

de servimentos diários.  



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Contagem de Servimento 

Quando a escola não tem o controle sobre o 

número  de refeições servidas diariamente, 

pode implicar no recebimento de alimentos em 

quantidades inferiores ou superiores de 

produtos, pois a gestão central do Programa de 

Alimentação Escolar utiliza esse dado para a 

aquisição e distribuição de alimentos para os 

estabelecimentos. 

Proibido fazer a indicação de refeições aleatórias –  é importante a contagem real de servimento diário por período 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Você Conhece o Diário da Merendeira? 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

O diário da Merendeira irá auxiliar no controle dos alimentos utilizados para a preparação de 
refeições/cardápios, quantidade de produtos utilizados  e número de refeições servidas 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Ao verificar a não aceitabilidade ou o excesso de algum produto, deve-se solicitar ao NRE a possibilidade de 

remanejamento para outras escolas. 

O remanejamento pode ser realizado somente com gêneros alimentícios dentro da validade e entre as escolas 

contempladas pelo PEAE (escolas da  rede pública do estado do Paraná), mediante Guia de Remanejamento gerada 

pelo estabelecimento de origem, via Sistema Merenda Escolar. 

Remanejamento de Produtos 

Falta de produtos Excesso de produtos 

Comunicar o NRE  Comunicar o NRE com 15 dias de antecedência 

Processo deverá ser feito através do Sistema Merenda 

Prazo Validade Confirmar o recebimento do produto no SM 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Remanejamento de Produtos como fazer no Sistema Merenda 

Preencher todos os campos: origem (escola que 
irá remanejar) e destina (escola que irá receber) 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Furtos de Produtos no Estoque da Escola 
 

• Protocolização do Ofício pelo NRE  

 

- Solicitação através de Ofício justificando a ocorrência; 

- Identificação do produto de acordo com o estoque do 

Sistema Merenda(marca, lote, data de fabricação e 

data de validade); 

- Boletim de Ocorrência; 

- Foto com a evidência e avarias nas edificações; 

- ATA de Reunião do Conselho Escolar (informações 

do Ofício); 

Preencher todos os campos 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Descarte e Recall de Produtos 
 

Quando o produto está no estoque da escola e apresenta alterações de coloração, aparência, odor e/ou outras; o produto 

NÃO DEVE ser consumido pois pode ocasionar doenças transmitidas por alimentos. Nesse caso, a escola deverá 

comunicar o NRE que irá orientar o procedimento para o descarte e recall (reposição pelo fornecedor) do produto. 

Se o produto não foi utilizado pela escola e a data de validade venceu, o fornecedor não é responsável pela reposição. A 

escola deverá  comunicar o NRE sobre a ocorrência, e não pode descartar o produto sem autorização. 

Coloração  azul: indica que produto está com validade satisfatória 

Coloração  amarela: indica produto próximo ao vencimento – 
priorizar o consumo 

Coloração  vermelha: indica produto vencido em estoque 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Descarte e Recall de Produtos 
 

• Protocolização do Ofício pelo NRE  

- Solicitação através de Ofício de descarte com justificativa coerente; 

- Identificação do produto (marca, lote, data de fabricação e data de validade); 

 

 

 

 

- Foto com a evidência da alteração do produto; 

- Proceder o descarte somente após o autorizo mediante o registro de ATA de Reunião do Conselho Escolar ( 

informações do Ofício). 

O DESCARTE DE QUALQUER PRODUTO, NÃO PODE OCORRER SEM AUTORIZAÇÃO DO DNA/FUN 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

➔ Atividade proposta 

 

Como foi demonstrado, o envio de alimentos à escola, depende dos dados informados no Sistema Merenda (atualizações) 

conforme a utilização dos produtos que compõe os cardápios e servimentos diários.  

Qualquer informação incorreta, pode ocasionar o recebimento de alimentos em excesso ou em quantidade insuficiente para o 

servimento diário durante o ano letivo. 

➔ Dividir-se em grupos de 4 pessoas. 

➔ Conversem sobre como cada um pode auxiliar para que todas as recomendações do PNAE ocorram da melhor forma 

possível em sua instituição de ensino. 

O Sistema Merenda de sua escola está atualizado? Vamos conferir?  

- Estabeleça uma ordem de separação e contagem dos produtos das prateleiras; 

-  Separe os produtos por data de vencimento; 

-  Anote a quantidade de cada produto para atualizar o Sistema Merenda na aba APE;  

-  Antes de retornar o produto à prateleira, limpe o espaço com um pano levemente umedecido. 

 

 



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

Gestão do Programa de Alimentação na Escola 

Cada NRE possui um(a) técnico(a) responsável pelo Programa da Alimentação Escolar, em caso de 

dúvidas e sugestões, entrem em contato que estamos à disposição! 

Agradecemos a participação! 

Vídeo: A importância do trabalho em equipe: (3min35)  

Link: https://youtu.be/P3IktPVhvFo  

https://youtu.be/P3IktPVhvFo

