
                   Município de Caxias do Sul
             Secretaria Municipal da Educação

Memorando nº 05/19-AE

Para: Coordenadoras da Escolas de Educação Infantil - SMED

De: Setor de Alimentação Escolar – SMED

Data: 28.01.19

Senhoras Coordenadoras,

Informamos que a documentação do primeiro semestre de 2019, composta pelos formulários de prestação

de contas e alimentação do berçário I,  cardápio do mês de fevereiro, cronograma de entregas de perecíveis,

calendário de entregas, controle de temperatura dos equipamentos, planilha de per capitas, receituário atualizado,

relatório de estoque, controle diário de refeições e o memorando 05/19 estão disponíveis no portal da educação.

Ainda,  há  o  documento  “Manual  de  Boas  Práticas  de  Manipulação  dos  Alimentos” contendo  todos  os

procedimentos de boas práticas de manipulação de alimentos que devem ser adotados na cozinha da escola. É

importante que todas escolas tenham esse documento impresso e disponível para consulta. 

Seguem descritas a seguir informações de extrema importância, sugerimos que estas sejam repassadas

ao grupo em reunião geral,  com registro em ata ou visto de ciência de todos os colaboradores neste próprio

formulário, que deverá permanecer arquivado na escola para consulta sempre que for necessário.  Se houver

contratação ou substituição de algum integrante do quadro ao longo do ano, o mesmo deverá ser igualmente

informado das questões aqui abordadas.

1) Prestação de Contas

A prestação de contas da Alimentação Escolar é um procedimento padrão obrigatório que deve ser feito

mensalmente através do envio dos seguintes documentos: Relatório de Alimentos em Estoque, Controle Diário de

Refeições, Descritivo Alimentar Individual do Berçário I e Controle de Temperatura em Equipamentos de Frio.

Estes  formulários  devidamente  preenchidos  (não  esquecendo  o  nome da  escola)  e  assinados  pelos

responsáveis deverão ser enviados em vias originais, dentro do prazo informado no calendário de entregas, na

Secretaria Municipal da Educação, no Setor de Expediente (Rua Borges de Medeiros, N° 261 – Bairro Centro, das

8h30min às 16h) ou no Setor de Alimentação Escolar (Rua Luiz Michelon, N° 1492 – Bairro Cruzeiro, das 8h às

12h e das 13h30min às 17h). 

Lembramos que os mesmos não poderão conter registros a lápis, nem rasuras e corretivos por colocarem

em risco sua autenticidade. Além disso, informamos que está documentação permanecerá arquivada no Setor por

cinco  anos,  prazo  este  em  que  o  funcionário  que  assinou  os  formulários  pode  ser  requerido  para  prestar

esclarecimentos em casos de auditorias ou afins, ainda que não trabalhe mais no local ou Instituição.

Estas  planilhas  seguem  o  modelo  implantado  nos  anos  anteriores,  já  sendo  conhecidas  pelos

colaboradores.  Salientamos que todas sofreram as devidas atualizações de acordo com a nova aquisição de

gêneros  e  por  este  motivo  não  serão  aceitos  os  formulários  anteriores.  Se  a  escola  enviar  em  formulário

ultrapassado, terá que refazer o preenchimento no documento correto. Em caso de dúvida, estamos à disposição

para qualquer esclarecimento que se faça necessário. 
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Controle Diário de Refeições  :   deve ser preenchido diariamente. Descrever o cardápio realmente realizado

com as preparações oferecidas, inclusive aquelas que não estavam previstas em cardápio, neste caso, sempre

acompanhadas da justificativa. Informar o número de refeições servidas, lembrando que neste campo devem ser

incluídas as repetições realizadas.

No campo sobras limpas, deve-se descrever a quantidade de alimento que foi preparada, mas não foi

servida às crianças, nem exposta para distribuição (pode ser considerada a sobra que ficou nas panelas). Esta

sobra pode ser adequadamente armazenada e servida para o próximo turno  ou  dia.  Considera-se resto, o

alimento servido ao aluno e desprezado pelo mesmo, sendo o alimento que sobrou no prato e/ou a preparação

exposta na distribuição e que não foi consumida. Para ambas mensurações utilizar a balança e registrar em kg. 

Os ingredientes utilizados para realização do cardápio devem ser descritos no quadro de gêneros

alimentícios. Deve-se informar a quantidade utilizada e o tipo do ingrediente, conforme modelo abaixo.

CARDÁPIO REALIZADO: 

Café da manhã: Café com leite (70°C)    Pão com doce (___°C) Nº refeições: 128

Sobras limpas: 300 ml de leite                        Restos: 150g de pão com doce

Gênero Quantidade Gênero Quantidade Gênero Quantidade

Abacate Couve chinesa Manga

Abacaxi Couve-flor Maracujá

Abobrinha Couve folha Massa ___________

Achocolatado Coxa e sobrecoxa Massa sopa _______

Açúcar 1 kg Cravo da índia Melão

Açúcar Mascavo Creme de leite 1 pote Melancia

Aipim Doce ______________ Milho ____________

Alface Ervilha congelada Moranga

Alho Espinafre Óleo de soja

Almôndega Extrato de soja Orégano

Agrião Farinha de mandioca Ovo

Arroz Farinha de milho Pão bisnaguinha

Atum Farinha de trigo 2 kg Pão massinha

Aveia Feijão _______________ Pão sanduíche_____

Banana 10 kg Fermento Patinho bovino

Batata – doce Fígado bovino Peito frango c/ osso

Batata Filé de peixe Pimentão

Bebida láctea Filé suíno Presunto

Bergamota Filtro de papel Queijo

Relatório     de     Alimentos     em     Estoque  : é composto por seis colunas que devem ser preenchidas conforme as

seguintes orientações:

Na primeira coluna correspondente à quantidade em estoque, deve-se preencher através da contagem

de todos os alimentos que estão em estoque no último dia útil  do mês, considerando apenas as embalagens

FECHADAS. 

Na terceira coluna correspondente ao prazo de validade, deve-se informar para cada item em estoque o

mesmo. Caso houver mais de um prazo de validade para um mesmo alimento, deve-se descrever as quantidades
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que possuem dentro de cada prazo, para melhor gerenciamento dos alimentos. Lembrando que a organização do

estoque deve respeitar o critério do PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).

Na quarta coluna correspondente à quantidade em estoque no mês anterior. No primeiro mês, deve-se

preencher com a quantidade em estoque informada no relatório do mês anterior, nos meses seguintes, essas

informações já serão preenchidas automaticamente devido a configuração do documento.

Na quinta coluna correspondente à quantidade recebida (rancho), deve ser preenchida com as

quantidades de alimentos recebidos na escola mensalmente para o preparo das refeições (= recibo).

Na sexta coluna correspondente à quantidade consumida no mês, a  qual  será  obtida através do

resultado do seguinte cálculo: 

Quantidade em estoque no mês anterior + quantidade recebida – quantidade em estoque

Exemplo:

Quantidade 
em estoque

Gênero Prazo de validade
Quantidade em estoque 

no mês anterior
Quant. Recebida

(rancho)
Quant. Consumida

no mês 

1 Achocolatado em pó pct 1kg 01.08.2015 0 2 1

0 Açúcar pct 5kg 10.12.2015 2 3 5

0 Açúcar mascavo pct 1Kg 0 0 0

5 Arroz pct 5kg 20.02.2016 3 12 10

12 Atum lata 170g 13.01.2017 12 0 12

3 Aveia em Flocos 200g 10.03.2015 1 8 6

2) Berçários

No momento da entrevista com os pais e/ou responsáveis pelos bebês que frequentarão o Berçário I, é

imprescindível o questionamento detalhado sobre o tipo de alimentação já fornecida à criança desde o nascimento

até seu ingresso na escola. Com estas informações, a nutricionista terá subsídio para indicar a melhor alternativa

alimentar à criança antes de completar o primeiro ano de vida.  Cada matrícula efetuada no berçário I deverá

ser imediatamente comunicada à nutricionista,  para que a mesma execute o esquema alimentar desta

criança antes mesmo dela começar a receber qualquer alimentação na Escola.

As fórmulas lácteas são enviadas para atender as crianças com até um ano de idade. A fórmula de partida

é identificada pelo número 1 e destinada às crianças de 0 a 6 meses. A fórmula de segmento é representada pelo

número 2 e deve ser administrada aos bebês de 6 meses a 1 ano. A diluição deverá ser feita conforme instruções

do fabricante e  seu uso deverá ser  a  partir  da orientação recebida pela  nutricionista  da SMED, a  qual  será

individualizada conforme as condições de cada criança.

Os bebês que já estiverem aptos para ingerirem líquidos deverão recebê-los diariamente no intervalo entre

as refeições, tanto na parte da manhã como à tarde. Nestes casos, deverá ser ofertado água. Chás e sucos

naturais de frutas poderão ser oferecidos apenas quando fizerem parte do cardápio e sempre sem adição de

açúcar.

Crianças que estiverem recebendo leite materno exclusivo ou complementar poderão permanecer sendo

amamentadas,  inclusive  no  ambiente  da  escola,  desde  que  a  mãe  tiver  condições  de  fazê-lo  nos  horários

combinados com a nutricionista. Quando houver está possibilidade, a Escola deverá priorizar a continuidade deste

vínculo, inclusive colaborando para que ele persista pelo maior período possível.

As crianças de berçário II receberão o mesmo atendimento do maternal I no que se refere ao cardápio e

comportamento à mesa, com progressos proporcionais à dedicação da educadora responsável e das capacidades

individuais dos bebês.
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3) Crianças com Restrições Alimentares

As  crianças  que  necessitarem  de  alimentação  especial  serão  atendidas  mediante  apresentação  de

atestado médico comprovando e, ao mesmo tempo, informando a patologia apresentada ou o tipo de dieta a ser

ministrada. Nestes casos, a nutricionista deverá ser comunicada para orientar adequadamente a educadora e a

equipe da cozinha acerca da nova alimentação que esta criança passará a receber. 

As principais restrições alimentares evidenciadas nas escolas recentemente são as intolerâncias à lactose

e ao glúten e as alergias alimentares. A intolerância à lactose se caracteriza por uma deficiência do organismo em

produzir a enzima lactase e neste caso, a criança não consegue digerir e absorver a lactose, que é um tipo de

açúcar contido no leite e seus derivados.

Desta forma, a criança intolerante à lactose deverá receber toda a sua alimentação desprovida de leite de

vaca e precisará de um substituto equivalente, no caso a bebida de arroz em pó que é fornecida pelo Setor de

Alimentação Escolar.

 Quanto à alergia ao glúten, ela se manifesta por danos na mucosa do intestino delgado, impedindo uma

digestão  normal,  além  da  presença  de  lesões  na  pele.  Nestes  casos,  o  tratamento  consiste  única  e

exclusivamente na retirada do glúten da dieta em definitivo. 

Cabe salientar que, independentemente da patologia apresentada pela criança, a nutricionista deverá ser

comunicada por escrito para que organize o cardápio específico ao problema diagnosticado, sem a necessidade

dos pais enviarem alimentação diferenciada. Ao ser informada da existência de crianças portadoras de patologias

relacionadas à alimentação frequentando a escola, a nutricionista orientará a equipe da EEI a respeito, a fim de

garantir  que  tais  atendimentos  sejam  feitos  individualmente,  sem  qualquer  oferta  inadequada  que  possa

comprometer a saúde ou mesmo retardar a recuperação.

4) Educação Alimentar na Escola

  As EEIs são incentivadas a promover ações de educação alimentar e trabalhar com as crianças a inserção

de hábitos alimentares saudáveis através do consumo adequado dos alimentos. Para tanto, nos colocamos à

disposição para fornecer material de apoio, orientação ou realizar palestras mediante solicitação prévia.

A Lei  N°13.666  de  16  de  maio  de  2018,  inclui  a  educação  alimentar  e  nutricional  entre  os  temas

transversais a serem trabalhados no currículo escolar. Visando o cumprimento da lei, solicitamos que as escolas

que  realizarem projetos  envolvendo  alimentação  saudável  e/ou  alimentos  informem o  Setor  de  Alimentação

Escolar enviando um breve relatório sobre o projeto, a execução e a conclusão, por e-mail ou memorando. 

As escolas que desejarem palestras e/ou orientação nutricional aos alunos, pais e responsáveis podem

realizar a solicitação, sempre com antecedência, junto ao Setor de Alimentação Escolar. Lembramos que essas

atividades deverão estar inseridas em um projeto sobre o tema durante as aulas. 

Também sugerimos que sejam trabalhadas técnicas culinárias com as crianças. Estes momentos podem

acontecer eventualmente ou sempre que houver a necessidade de promover a aceitação de um alimento em

especial. Neste caso, é imprescindível que a educadora insira esta atividade no seu planejamento pedagógico, a

fim  de  comunicar  a  coordenação  da  escola  e  a  equipe  da  cozinha  com  antecedência,  pois  estas  deverão

reorganizar a rotina e até mesmo o cardápio neste dia. Cabe lembrar que a alimentação da Escola poderá ser

usada na oficina, desde que seja consumida pelas crianças e não constitua uma preparação alheia aos princípios

da alimentação  saudável.  Dependendo do  alimento,  poderá ser  oferecido  para  todas  as crianças ou mesmo

substituir uma refeição. A nutricionista poderá dar suporte e sanar possíveis dúvidas que surjam nestas situações,

devendo para tanto ser consultada na fase de planejamento.
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Ainda no que tange às oficinas, orientamos que todas as crianças deverão usar a touca para participarem

e que poderão se envolver diretamente apenas em atividades que não requisitem o uso de objetos cortantes e

pontiagudos, bem como de fontes de calor. Se o procedimento acontecer na cozinha, não deverão ser feitas

outras preparações concomitantemente pela cozinheira.

5) Alimentos externos

As diretrizes do PNAE orientam que o consumo de alimentos doces e ultraprocessados deve ser restrito

no âmbito escolar. Isso se justifica devido ao fato dos alimentos industrializados geralmente apresentarem alta

densidade energética,  menos fibras, mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes,

estabilizantes,  aromatizantes)  prejudiciais  à  saúde. O  frequente  consumo  de  alimentos  industrializados,

característica da alimentação na atualidade, é uma das principais causas do aumento dos casos de excesso de

peso e obesidade, dentre outras complicações à saúde. 

Diante do exposto, as nutricionistas da SMED não se responsabilizam por alimentos servidos no ambiente

da escola que não tenham sido enviados às mesmas por este setor  e que não façam parte do cardápio da

Alimentação Escolar. Assim, qualquer alimento servido ou distribuído aos alunos fora do cardápio da alimentação

escolar, bem como o que for preparado com gêneros adquiridos pela escola ou provenientes de doações, será de

responsabilidade da coordenação das escolas.

6) Cardápio

O cardápio deverá ser disponibilizado na cozinha, bem como no hall de entrada da escola ou num local de

ampla visibilidade por parte da comunidade.

Apesar de ser elaborado especialmente para as crianças, os educadores e demais funcionários também

podem degustar destas preparações a fim de incentivar o consumo saudável e equilibrado, desde que aceitem os

horários e as variedades oferecidas em cada uma das refeições. Neste caso, é importante lembrar que todos os

colaboradores estão em horário de trabalho nestes momentos e, portanto, devem priorizar o atendimento das

crianças ao invés da sua ingestão e, preferencialmente, devem servir-se de todas as preparações oferecidas.

É  importante  lembrar  que  as  EEIs  são  instituições  públicas,  onde  a  criança  deve  receber  todo  o

atendimento  gratuitamente,  colaborando  de  modo  espontâneo,  se  houver  condições  para  tal.  Neste  sentido,

devemos evitar solicitar valores em dinheiro ou envio de alimentos para realização de preparações alimentares,

uma vez que a escola recebe todos os itens de que necessita para cumprimento do cardápio.

Ressalta-se que a compra de gêneros pela escola para cumprimento do cardápio não se faz necessária.

Como já  foi  mencionado,  é  de  responsabilidade  da Secretaria  de  Educação o envio  de  toda  a  alimentação

destinada ao cumprimento do cardápio projetado, desde que todas as solicitações sejam feitas com antecedência

e sejam referentes ao cardápio originalmente disponibilizado. 

O espaço  da  escola  não deve  ser  usado para  realização  de  festas  particulares,  como por  exemplo,

comemoração de aniversários de crianças por duas razões: primeiro, porque não devemos incentivar a oferta de

alimentos fora do cardápio e não procedentes do Setor de Alimentação Escolar e também por constranger aquelas

crianças que não terão a mesma condição no dia em que fizerem o seu aniversário.

Cada preparação contida no cardápio possui a receita descrita no Receituário, a qual apresenta a relação

de ingredientes e modo de preparo. Salientamos que poderão ocorrer variações locais no padrão de ingestão em

pequena amplitude e efetivamente solucionadas através da solicitação de ajuste nos abastecimentos dos gêneros

perecíveis e/ou pouco perecíveis.
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Solicitamos especial atenção no preparo das receitas, a fim de elaborá-las corretamente, respeitando as

particularidades que as tornam diferenciadas e especiais para a criança, garantindo o adequado aproveitamento

dos nutrientes.

Não é permitido a oferta de maionese caseira a base de ovos.

É terminantemente PROIBIDO o descongelamento de carnes  fora  de refrigeração,  sendo permitida  a

retirada da geladeira somente no momento imediatamente anterior ao preparo. 

As carnes deverão ser descongelados antecipadamente, dentro da geladeira, na embalagem original, ou

no micro-ondas, fora da embalagem, no momento de executar a receita.

A entrega de gêneros perecíveis continuará acontecendo entre as sextas e segundas-feiras e a quantidade

recebida  deverá  ser  usada  para  cumprir  o  cardápio  compreendido  entre  a  terça-feira  (dia  seguinte  ao

recebimento) e a segunda-feira da semana subsequente. 

Perecíveis: alteração de quantidades  devem ser enviadas até as 10 h de QUINTA-FEIRA, via e-mail

(dmlibardi@caxias.rs.gov.br) diretamente ao  Setor de Alimentação Escolar. As alterações são realizadas

sempre para a entrega subsequente. Solicitação de alteração entregue após o horário estipulado só será realizada

na segunda entrega subsequente. Não enviar pedidos de alterações de PERECÍVEIS no Relatório de Alimentos

em Estoque, bem como em quaisquer outros formulários. Sempre confirmar o envio, caso esse seja realizado via

e-mail.

Caso se faça necessária a complementação de itens pouco-perecíveis durante o mês em curso, está

deverá ser solicitada via memorando ou e-mail e endereçada ao Setor de Alimentação Escolar com antecedência

mínima de 10 dias da data prevista para consumo, a fim de assegurar o atendimento em tempo hábil. Quando

houver  alimentos  em quantidades superiores  à  demanda  e  com impossibilidade  de  uso  dentro  do  prazo  de

validade, o Setor de Alimentação Escolar igualmente deve ser informado pelo menos 30 dias antes do vencimento,

a fim de proceder orientações para consumo ou recolhimento e remanejo dos itens se necessário.  É proibido

utilizar alimento vencido. Da mesma forma, é inaceitável que a escola permita que o alimento tenha seu prazo de

validade expirado em seu estoque. 

Os itens pouco perecíveis são entregues mensalmente, sempre entre o terceiro e quinto dia útil de cada

mês, conforme o calendário enviado. Para tanto, constitui-se pré-requisito para o recebimento, a entrega de toda a

documentação do mês anterior, a qual também embasa o cálculo das remessas a serem enviadas. 

As sobras de alimentos de um turno podem ser reaproveitadas desde que sejam refrigeradas

imediatamente após o preparo em embalagens plásticas com tampa até o momento de servir, sendo fervidas

antes de serem oferecidas novamente aos alunos. Está refrigeração não pode nunca exceder 24 horas. Se o

período para a utilização for superior a 24h, as sobras deverão ser congeladas, sendo utilizadas no período mais

curto possível, ou seja, na próxima vez que tiver no cardápio. Saladas temperadas não devem ser guardadas sob

nenhuma hipótese. 

Embalagens plásticas como sacos de pães e de alimentos secos e sacolas de mercado não podem ser

reaproveitadas. Portanto, devem ser utilizados sacos virgens de freezer para congelar ou refrigerar sobras de

alimentos.

As crianças de Berçário II devem frequentar o refeitório em todos os horários de refeições, ainda que o

façam antes das demais turmas.

O  uso  do  garfo  e  da  faca  deve  ser  iniciado  no  Maternal  II,  sempre  precedido  por  uma  abordagem

pedagógica do assunto e mediante monitoramento contínuo das refeições pelo educador.

Todas as Escolas Infantis possuem refeitório destinado à realização das refeições e neste caso, invalida a

necessidade de manter crianças e funcionários alimentando-se em locais diferentes deste. 
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Os casos individuais de crianças com dificuldades de aceitação ou necessidades especiais em relação à

alimentação deverão ser comunicados e acordados inicialmente entre família e escola. As situações reincidentes

ou não solucionadas efetivamente e que comprometam o desenvolvimento da criança deverão ser tratadas em

grupos compostos de  um responsável  pela  criança,  nutricionista,  coordenadora e  diante  da necessidade,  da

educadora e assessora pedagógica, mediante agendamento de horário.

8. Coleta de Amostras

Devem ser coletadas amostras de todos os alimentos e bebidas servidos. A amostra deve ser identificada

com etiqueta, indicando a preparação, data e turno. Deve ser retirado no mínimo 100g de cada

alimento/preparação. A embalagem deve ser lacrada e armazenada sob refrigeração por 3 dias e após,

descartada, conforme tabela abaixo:

Tabela: armazenamento de amostras – 72h em geladeira

Dia da coleta Dia de descartar

Segunda-feira Quinta-feira (fim do dia)

Terça-feira Sexta-feira (fim do dia)

Quarta-feira Segunda-feira (manhã)

Quinta-feira Segunda-feira (manhã)

Sexta-feira Segunda-feira (fim do dia)

7) Saúde da Criança

Em caso de surtos de doenças gastrointestinais e sintomatologias sugestivas de doenças veiculadas por

alimentos com origem comprovada de alimentação oferecida na Escola e não-procedente do Setor de Alimentação

Escolar,  bem como o uso dos ingredientes disponibilizados em preparações diferentes daquelas contidas no

cardápio, ficarão sob inteira responsabilidade da Instituição.

8) Alimentação de Funcionários (Coordenação, Cozinheira, Auxiliares, Monitores e Educadores)

Exceto no horário de intervalo e fora do alcance de visão das crianças, é proibido o consumo de alimentos

diferentes daqueles constantes no cardápio por funcionários, ainda que estes não sejam pertencentes ao estoque

da  escola.  Como  já  informado,  as  refeições  estão  disponíveis  ao  quadro  funcional  nos  mesmos  horários  e

variedades em que as crianças são atendidas. Alimentos diferenciados poderão ser ingeridos durante o intervalo

de trabalho, devendo ser sempre providenciados pelo consumidor.

Produtos alimentícios trazidos de casa podem ser  acondicionados na geladeira da escola  desde que

sejam totalmente consumidos ao longo do dia e atendam os requisitos no que se referem à identificação (nome do

proprietário), embalagem (saco plástico de primeiro uso ou pote com tampa), e data de validade, se for alimento

industrializado. Situações alheias a estas condições terão descarte por parte da equipe da cozinha.
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9) Paramentação

O uso de touca de proteção é obrigatório na cozinha e no estoque da escola. No refeitório, o uso da touca

é indicado para todas as pessoas que terão qualquer tipo de contato com o alimento além do simples consumo,

tais  como  servindo-o,  porcionando-o,  transportando-o,  repondo-o  ou  auxiliando  a  alimentar  crianças  que

necessitem de ajuda, dentre outras situações que possam surgir no dia a dia.

Os alimentos nunca devem ser oferecidos diretamente na mesa (pães, biscoitos, etc) sem o apoio de

pratos. Caso os alunos coloquem os alimentos na mesa durante a refeição, esta deverá ser sempre higienizada

antes e após cada ocupação da mesa com solução de água clorada ou álcool.

Os EPIs fornecidos para as cozinheiras e auxiliares de cozinha e de limpeza são instrumentos de trabalho

de uso obrigatório durante todo o período em que permanecerem no local de trabalho. 

Lembramos que o jaleco e a calça não poderão ser sobrepostos por outro tipo de roupa, sendo o contrário

permitido. O uso de avental também não dispensa a manutenção do jaleco.

Cada funcionário  é  responsável  pelo  asseio,  higiene  e  conservação dos  uniformes,  inclusive  quando

transferido do local de trabalho, mantida a função. 

10) Doações

A aceitação de doações de alimentos à escola está atrelada à autorização prévia do Setor de Alimentação

Escolar, uma vez que não fazem parte do cardápio da escola e ficarão sob responsabilidade da mesma, sem

passar pelo controle de qualidade do nosso setor.

Não é permitido doar alimentos recebidos através da Secretaria Municipal da Educação, restos ou sobras

de nenhuma espécie para crianças, professores, funcionários ou qualquer pessoa que solicitar, uma vez que a

escola será responsável pelo destino dos mesmos, independente do consumidor final dos mesmos.

As escolas que receberem a visita de Fiscalização da Vigilância Sanitária, Conselho Regional de

Nutricionistas ou outra entidade similar, deverão enviar ao setor de alimentação escolar  uma cópia do relatório

deixado pelos Fiscais.

O CAE (Conselho de Alimentação Escolar) é um órgão de controle social, com caráter fiscalizador que

realiza  visitas  periodicamente  nas  escolas,  observando  todos os  aspectos  referentes  à  alimentação  escolar.

Portanto é obrigação da escola receber os membros do CAE de maneira cordial e permitindo acesso a cozinha e

dependências. É importante que um membro da equipe diretiva assine o relatório de visita, faça uma cópia para

arquivar na escola e tome as providências necessárias quando pertinente.

O setor de alimentação escolar coloca-se à disposição para assessorar quando houver qualquer dúvida

relativa à alimentação de uma criança ou grupo, bem como para participar de palestras, debates, encontros ou

quaisquer atividades que envolvam o tema alimentação escolar. Neste caso, faz-se necessário o agendamento

prévio.

Para quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

                                  

Adriele Lunelli            Ana Paula M. Marcon        Jéssica Ackermann
               Nutricionistas - Setor de Alimentação Escolar 
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