
ORIENTAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS TERCEIRIZADAS: Prestação de serviços de limpeza,

preparação da merenda escolar e cuidadoria

CONTATOS IMPORTANTES:
• Prestação de serviços de limpeza:

Lyon: 

• Prestação de serviços na preparação da merenda escolar
PRM: 3066-8570 nutricaxias@prmservicos.com.br

• Prestação de serviço de cuidadoria
TOPSUL: (54) 3228-5866 / 3238-3565 admsul@topsulpromo.com.br

RESPONSÁVEL NA SMED:
O contato com a SMED em relação as terceirizadas deverá ser realizado por meio do e-mail 
contratosmed@ caxias.rs.gov.br

FUNÇÕES:
Lyon:  Os   funcionários   são   responsáveis   pela  LIMPEZA  de   todo   o   ambiente   escolar,   conforme
orientação à equipe diretiva.
PRM: Os funcionários são responsáveis pelo preparo da ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e pela limpeza
da cozinha e do refeitório, inclusive lavar a louça.
TOPSUL:  Os funcionários são responsáveis pela  HIGIENE, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO  do
aluno em todos os ambientes da escola. Não poderão desempenhar funções fora da escola como:
acompanhar alunos até em casa, fazer visitas a alunos, levar atividades domiciliares, etc.

Orientamos que as equipes gestoras se atenham às funções e ao espaço de atuação de cada
funcionário, pois solicitar serviços que não estão descritos pelo contrato caracteriza desvio de
função, podendo ser questionado judicialmente pelo funcionário.

FALTA DE FUNCIONÁRIO:
Quando houver “falta de funcionário” de qualquer uma das empresas terceirizadas, a escola deve ligar
para   empresa   e   encaminhar,   imediatamente,   e-mail   à   empresa   responsável,   com   cópia   para   a
Secretaria Municipal da Educação e-mail contratosmed @caxias.rs.gov.br. A empresa deverá substituir
o funcionário. Salientamos que as comunicações devem ser feitas por escrito (e-mail) para que
seja registrada a solicitação.

EFETIVIDADE:
A escola deve preencher a efetividade do funcionário de cada empresa terceirizada conforme modelo
“Formulário Controle de Efetividade” disponível no portal da educação. A efetividade deve ser entregue
no setor Financeiro – Prestação de Contas, até o dia 07 do mês subsequente ao da prestação do
serviço. Deve ser preenchido uma efetividade para cada empresa.

CARTÕES PONTO:
As empresas são responsáveis pelo recolhimento do cartão ponto.

ATESTADOS:
Empresas Lyon e PRM: devem ficar junto com os cartões ponto das funcionárias na escola, dentro da
pasta da empresa.
Empresa Topsul:  os funcionários têm, no máximo, 48 horas para apresentação na empresa do
atestado médico, contadas a partir do início do mesmo.

NECESSIDADE DE TROCA DE FUNCIONÁRIO:
Quando houver necessidade, por algum motivo, de troca de funcionário, esses trâmites devem ser
encaminhados, em forma de ofício, para o e-mail contratosmed@ caxias.rs.gov.br. Neste documento
deverá ser especificado os motivos da solicitação e as ações que a escola já realizou para a solução
do   problema.   Esses   casos   serão   avaliados   e   encaminhados   às   empresas,   que   farão   as   trocas,
conforme as possibilidades e prazos previstos em contrato. Cada caso será analisado individualmente.



NECESSIDADE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS:
Para os serviços de limpeza e preparação da merenda escolar, a Secretaria obedece ao Decreto
15.352/11. Portanto, a necessidade de novos funcionários deve ser analisada e deferida pela Diretoria
Administrativa. Nesse caso, deve ser encaminhado ofício para Diretoria Administrativa com as devidas
justificativas.

Para o serviço de cuidadoria, o processo é um pouco diferente. A necessidade de novos cuidadores
será  deferida   pela   Diretoria   Pedagógica   -   Equipe   Multiprofissional,   após   avaliação   individual   dos
alunos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Todas as empresas terceirizadas são empresas prestadoras de serviço contratadas por meio

de licitação, não sendo possível estabelecer uma relação hierárquica com elas.•
• A designação dos funcionários aos postos de trabalho é de responsabilidade da empresa, não

podendo os funcionários serem remanejados entre escolas pela direção escolar ou pela
Smed.

• As empresas deverão fazer a substituição dos funcionários quando estes faltam, até mesmo
em caso de atestado médico;

• As escolas poderão ter atividades também aos sábados, necessitando, dessa forma, dos
serviços dos funcionários. Nesses casos, os serviços prestados serão compensados pelos
dias letivos em que os funcionários não exercerem atividades nas escolas devido o não
funcionamento das mesmas, conforme programação prevista em calendário escolar de cada
escola, aprovado pela Smed.•

• Respeitar as atividades de cada funcionário, de acordo com as funções já descritas nos
contratos.   Qualquer   alteração   nos  contratos  com as  empresas   terceirizadas,   as  escolas
serão comunicadas

• oficialmente pela Smed por meio do ofício circular.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO “CONTROLE DE EFETIVIDADE” –
FUNCIONÁRIOS EMPRESAS TERCEIRIZADAS

Seguem abaixo orientações quanto ao preenchimento das efetividades, bem como as atribuições dos
funcionários das empresas terceirizadas que prestam os serviços de limpeza, preparação de merenda
escolar e cuidadoria.

• O preenchimento dos formulários deverá ser individualizado, por empresa, ou seja, não 
deverão constar funcionários das duas empresas em um mesmo formulário.

• Assinalar com um “X” no nome da empresa a que se referem os funcionários, preencher o
nome da escola, bem como o mês e ano a que se refere a prestação dos serviços, nome
completo   dos   funcionários   que   prestaram   os   serviços   no   mês,   inclusive   dos   funcionários
volantes que forem substituir funcionários fixos que não tenham comparecido no posto de
trabalho, especificando também o horário de trabalho dos funcionários. Essas informações
sempre   devem   constar   no   formulário   “Controle   de   Efetividade”,   independente   se   as
funcionárias foram totalmente efetivas ou não no mês.

• No formulário da empresa de cuidadoria deverá ser preenchido, além dos dados mencionados 
acima, o nome do estudante que está sendo atendido.

• O formulário Controle de Efetividade tem espaço para 03 (três) funcionários. Utilizar mais 
formulários caso haja a necessidade.

• O controle da prestação dos serviços é realizado no formulário “Controle de Efetividade”, o 
qual deverá abranger o mês inteiro, ou seja, do primeiro ao último dia do mês.

• O(s) formulário(s) Controle de Efetividade deverão ser entregues, preenchidos pelas escolas,
para o Setor Financeiro da Smed – Prestação de Contas (3º andar), até o dia 07 do mês
subsequente à prestação dos serviços, ou seja, se o formulário abranger os serviços prestados
no mês de janeiro, o formulário deverá ser entregue até o dia 07 do mês de fevereiro, e assim
sucessivamente.

• Carga horária das funcionárias 44 horas semanais - equivale a 08 horas e 48 minutos/dia 
(528minutos/dia), com intervalo mínimo de 01 hora

• Carga horária das funcionárias 22 horas semanais - equivale a 04 horas e 24 minutos 
(264minutos/dia).



• Os formulários de Controle de Efetividade deverão estar assinados por responsável pela
escola.

• Exemplo para preenchimento da efetividade dos funcionários: Digamos que a escola dispõe de
01 (uma) funcionária fixa de determinada empresa, cujo nome da funcionária seja Maria. Se a
funcionária trabalhou todo o mês (não teve faltas por qualquer motivo), significa que a mesma
foi efetiva no mês. Nesse caso a escola deve anotar as informações “ROTINEIRAS” e deixar
em branco no espaço que constam os dias do mês. No campo das observações, a escola pode
anotar que a funcionária foi efetiva. Por outro lado, se a funcionária Maria faltou por exemplo,
nos   dias   15,   16   e   17   de   determinado   mês   (seja   por   qualquer   motivo   –   atestado,   falta
propriamente dita, licença, etc), a escola deve comunicar a ausência da funcionária à empresa
através   de   e-mail,   solicitando   funcionária   substituta.   Digamos   que   a   empresa   enviou
funcionária substituta de nome Joana somente para os dias 16 e 17. Nesse caso a escola deve
abrir a efetividade da funcionária Joana, traçando o período de 01 a 15 do mês, deixar em
branco os dias 16 e 17 e traçar o período do dia 18 até o final do mês, anotando no campo das
observações, que a funcionária Joana substituiu a Maria nos dias 16 e 17 do mês e que no dia
15 não houve substituição. Na efetividade da Maria, deixar em branco (efetiva) do dia 01 a 14,
anotar falta ou atestado nos dias 15, 16 e 17 e deixar em branco do dia 18 até o final do mês
em questão. Seguir esse exemplo para as demais situações que ocorrerem.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (SERVENTES)

Descrição dos serviços a serem prestados:
A   rotina   de   trabalho   dos   funcionários   serventes   de   limpeza   que   perceberão   o  adicional   de
insalubridade de 20% (vinte por cento) para a prestação dos serviços deverá compreender:
a) rotina diária: lavar, secar e guardar a louça nos horários destinados à merenda escolar, efetuar a
limpeza do refeitório, cozinha e utensílios, varrer duas vezes ao dia toda a escola, inclusive áreas
externas, passar pano úmido uma vez ao dia em todas as áreas internas (não encerradas), manter
sempre o brilho nas áreas encerradas, tirar o pó dos móveis diariamente, limpar quadros, passando
pano úmido duas vezes ao dia, limpar classes e cadeiras após cada varrição, limpar as lixeiras interna
e   externamente,   trocar   os   sacos   de   lixo   diariamente   (exceto   os   sacos   de   lixo   dos   banheiros),
acondicionar o lixo separadamente para fins de reciclagem (exceto o lixo dos banheiros), recolher lixos
diariamente (exceto o lixo dos banheiros), limpeza de todas as dependências da escola diariamente,
inclusive ginásio (exceto os banheiros da escola), conforme turnos de funcionamento da escola, deixar
todo o material de limpeza devidamente organizado e limpo.
b) rotina semanal: lavar todas as áreas internas da escola (exceto os banheiros da escola), lustrar
toda vez que passar cera, varrer o ginásio de esportes e passar lustra móveis.
c) rotina   mensal:  lavar   ginásio,   calçadas,   passar   panos   nas   portas,   limpar   paredes,   corrimões,
parapeitos, portas, janelas e teto, lavar vidros e persianas interna e externamente, tratamento de pisos
com cera acrílica para brilho permanente (manutenção) e lavar o pátio da escola.

A   rotina   de   trabalho   dos   funcionários   serventes   de   limpeza   que   perceberão   o  adicional   de
insalubridade de 40% (quarenta por cento) para a prestação dos serviços, deverá compreender:
a) rotina diária: lavar, secar e guardar a louça nos horários destinados à merenda escolar, efetuar a
limpeza do refeitório, cozinha e utensílios, varrer duas vezes ao dia toda a escola, inclusive áreas
externas, passar pano úmido uma vez ao dia em todas as áreas internas (não enceradas), manter
sempre o brilho nas áreas encerradas, tirar o pó dos móveis diariamente, limpar quadros passando
pano úmido duas vezes ao dia, limpar classes e cadeiras após cada varrição, limpar as lixeiras interna
e externamente, trocar os sacos de lixo diariamente, acondicionar o lixo separadamente para
fins   de   reciclagem,   recolher   lixos   diariamente,   limpeza   de   todas   as   dependências   da   escola
diariamente, inclusive ginásio,  limpeza diária e permanente dos banheiros, conforme turnos de
funcionamento da escola, deixar todo o material de limpeza devidamente organizado e limpo.
b) rotina semanal: lavar todas as áreas internas da escola, lustrar toda vez que passar cera, varrer o
ginásio de esportes, passar lustra móveis, lavar completamente e de forma permanente os banheiros
duas vezes por semana.
c) rotina   mensal:  lavar   ginásio,   calçadas,   passar   panos   nas   portas,   limpar   paredes,   corrimões,
parapeitos, portas, janelas e teto, lavar vidros e persianas interna e externamente, tratamento de pisos
com cera acrílica para brilho permanente (manutenção) e lavar o pátio da escola.
Observações:
- Os funcionários que perceberão o adicional de insalubridade de 40%, deverão ter identificação
diferenciada nos uniformes em relação aos demais funcionários, de modo a evitar confusões na



execução dos serviços.
- Caberá à empresa contratada a definição do quadro de funcionários que perceberão o adicional de
insalubridade de 40%, e consequentemente atuarão na limpeza permanente dos banheiros nos postos
de trabalho. As direções das Unidades Escolares deverão adequar a rotina de execução dos serviços,
conforme disposto acima.

Dos equipamentos de proteção individual - EPI's:
A empresa contratada deverá disponibilizar os EPI's – Equipamentos de Proteção Individual para os
funcionários serventes de limpeza que prestarão os serviços nas escolas, dentre os quais, jaleco, luvas
de látex com camada interna de verniz, calçado de segurança (fechado e antiderrapante), bota de PVC
com forro (para limpeza pesada) e calça comprida.

Os funcionários serventes de limpeza que auxiliarem na execução de serviços na cozinha (lavar,
secar, guardar a louça e limpeza da cozinha e utensílios) deverão utilizar jalecos brancos, limpos e
especificados para serem utilizados na cozinha, ou seja, jalecos que não sejam os mesmos utilizados
nos serviços rotineiros de limpeza da escola. A empresa contratada deverá disponibilizar, 1 (um) jaleco
branco por escola em que possuir funcionários exercendo atividades, para ser utilizado nos serviços
prestados na cozinha, por seus funcionários, quando necessário.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDEIRAS)

Descrição dos serviços a serem prestados:
a) Seguir as orientações vindas da responsável ou coordenadora do Setor de Alimentação Escolar,
bem como, das Nutricionistas pertinentes ao Setor.
b) Manter o uniforme completo e limpo (jaleco branco, touca branca, avental de segurança, calça
comprida, calçado de segurança fechado e luvas quando as mesmas forem necessárias).
c) Manter a higiene do material de cantina (pratos, cremeiras, canecas, talheres etc.), utensílios e
equipamentos de cozinha.
d) Manter a higiene da cozinha, refeitório e depósito de gêneros.
e) Estar vigilante quanto à presença de insetos e roedores no depósito, cozinha e refeitório.
f) Manter em perfeitas condições de conservação e segurança o material e equipamentos da cozinha,
refeitório e despensa, inclusive monitorando os prazos de validade dos gêneros entregues na escola, a
fim de utilizá-los dentro do período permitido para consumo.
g) Preparar a alimentação de acordo com o cardápio fornecido pela Nutricionista responsável pela
Alimentação Escolar, dentro do horário previsto.
h) Servir a alimentação às crianças e tratá-las com respeito e cordialidade.
i) Preencher o formulário “Mapa de Consumo de Alimentos” diariamente, registrando corretamente o
número   de   alunos   atendidos,   o   cardápio   realizado   e   os   gêneros   e   respectivas   quantidades
empregados no preparo do mesmo, remetendo-o mensalmente ao Setor de Nutrição.
j) Informar à Coordenação ou Nutricionista do Setor de Alimentação Escolar e Direção da Escola onde
atua, as necessidades e ocorrências incidentes.
k) Preencher mensalmente e corretamente o formulário “Controle de Estoque de Alimentos”, inclusive
registrando os prazos de validade dos mesmos no espaço destinado a esta finalidade, remetendo-o ao
Setor de Nutrição para análise e acompanhamento.
l) Coletar amostras de todos os alimentos preparados e servidos aos alunos em cada turno atendido,
mantendo-as   sob   refrigeração   por   72   (setenta   e   duas)   horas,   de   acordo   com   procedimento
disponibilizado às escolas o qual atende às normas estabelecidas pela Legislação vigente na área de
alimentos.
m) Preparar o café dos professores nos horários destinados pelas direções das escolas, desde que
esses horários não interfiram no horário de preparação da alimentação escolar dos alunos.

Rotinas de trabalho da   Merendeira:  
a) Lavar as mãos e o antebraço com água e sabão, colocar a vestimenta completa (touca branca,
jaleco branco, avental de segurança, calça comprida, calçado de segurança fechado e luvas quando
as   mesmas   forem   necessárias)   e   retirar   todos   os   adornos   (brincos,   anéis,   alianças,   pulseiras,
braceletes, gargantilhas, correntes, relógio de pulso), antes de iniciar as atividades.
b) Verificar o cardápio a ser cumprido, mantendo-o afixado em local de boa visibilidade.
h) Separar os gêneros que vai utilizar e verificar se estão em bom estado.
d) Verificar se os utensílios estão limpos antes de utilizá-los, zelando pelas condições de conservação
e manutenção de materiais e equipamentos.



e) Seguir   as   normas   de   higiene   dos   alimentos   (inclusive   equipamentos   da   cozinha,   refeitório   e
depósito) e controlar o pré-preparo, preparo, armazenagem e distribuição da merenda.
f) Seguir as normas culinárias (técnicas de preparo e cocção dos alimentos) indicados para cada
preparação, conforme receituário disponibilizado às escolas.
g) Controlar e fazer os pedidos de gás e material de higienização da cozinha.
h) Manter o uniforme limpo e completo (touca branca, jaleco branco, avental de segurança, calça
comprida, calçado fechado e luvas quando as mesmas forem necessárias).
i) Controlar   a   quantidade   e   qualidade   de   gêneros   alimentícios   recebidos,   conferindo-os   no
recebimento, acondicionando-os imediatamente em local adequado e limpo.
j) Conservar e fazer o controle do material de cozinha e refeitório.
k) Servir  os  alunos   com  respeito  e  presteza,   incentivando-os  a  provar  os   diversos  alimentos  do
cardápio, porém evitando desperdícios.
l) Preparar alimento suficiente para atender todos os alunos, viabilizando a repetição.
m) Preencher o formulário “Mapa de Consumo de Alimentos” diariamente, registrando corretamente o
número   de   alunos   atendidos,   o   cardápio   realizado,   os   gêneros   alimentícios   e   suas   respectivas
quantidades empregadas ao preparo do mesmo.
n) Informar à Direção as necessidades e ocorrências incidentes.
o) Executar outras atividades pertinentes a sua função, conforme as orientações do Setor de Nutrição.

Dos equipamentos de proteção individual - EPI's:
A empresa contratada deverá disponibilizar os EPI's – Equipamentos de Proteção Individual para os
funcionários   que   prestarão   os   serviços   nas   escolas,   dentre   os   quais:   jaleco   branco,   avental   de
segurança, touca para proteção capilar, calçado de segurança (fechado e antiderrapante), luvas de
Kevlar contra calor intenso, luvas de látex com camada interna de verniz e calça comprida;

A empresa contratada deverá disponibilizar e manter, sempre, a quantidade mínima de 2 (dois) jalecos
brancos, 2 (duas) toucas, 1 (um) calçado fechado, 1 (um) par de luvas de látex, 1 (um) par de luvas de
Kevlar,   2   (duas)   calças   compridas   e   1   (um)   avental   de   segurança,   em   bom   estado,   para   cada
merendeira e 2 (dois) jalecos brancos e 2 (duas) toucas para a nutricionista.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR EDUCACIONAL (CUIDADORES)

Descrição dos serviços a serem prestados:
a) Auxiliar os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul que apresentam
alto grau de dependência na execução de cuidados de higiene, alimentação, alimentação (inclusive por
sonda) e de locomoção, no contexto escolar.
b) Cuidar do estudante conduzindo-o com segurança por áreas internas e externas do ambiente
escolar (parque, pátio, recreio, passeios, entre outros.
c) Acompanhar e atender o estudante nos processos de higienização (uso de sanitários, banho, troca
de fraldas, limpeza de secreção nasal e oral).
d) Auxiliar o estudante na sua alimentação durante a merenda escolar ou lanche
e) Proceder a alimentação por sonda.
f) Contribuir com a segurança e a integridade física do estudante.
g) Promover a interação do estudante com os demais componentes da comunidade escolar, mantendo
um relacionamento afetivo.
h) Atuar na estimulação do estudante, tendo como foco a autonomia; manter organizado o material de
uso pessoal do estudante.
i) Buscar   orientação   com   a   Equipe   Diretiva,   e/ou   Técnico-Pedagógica   referente   as   dificuldades
encontradas ou situações adversas encontradas.
j) Apresentar-se, na unidade escolar, no mínimo 10 (dez) minutos antes da entrada do estudante para
realizar  a sua recepção  no portão,  auxiliando-o no transporte  de  materiais  e objetos  pessoais  e
acompanhando-o até a sala de aula.
k) Deixar a unidade escolar após a entrega do estudante ao responsável indicado pela direção da
escola, não estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir os cuidados do estudante a
essa pessoa, sempre dentro da sua carga horária.
l) Realizar a recepção do estudante no início do período e acompanhá-lo até a sala de aula. Garantir
seu acesso e o deslocamento em todo o ambiente escolar, ficar de prontidão para executar, quando
solicitado, as funções de oferecer o lanche, realizar higiene bucal, acompanhar para o uso do sanitário,
realizar   a   sua   higiene   íntima,   troca   de   vestuário   e/ou   fraldas   e   auxiliar   na   administração   de
medicamentos via oral, salvo nas hipóteses em que tal atividade seja privativa de enfermeiro, de



acordo com a regulamentação expedida pelos órgãos competentes. Auxiliar, supervisionar e orientar a
fim de que o estudante não se coloque em risco.
m) Executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e de locomoção, conforme
conhecimentos necessários ao desempenho da função, de acordo com a necessidade do estudante.
n) Deslocar   e   movimentar   corretamente   e   com   segurança   o   estudante,   para   a   realização   das
atividades escolares, externas à sala de aula, dentro dos limites da escola, conforme conhecimentos
necessários ao desempenho da função.
o) Acompanhar o estudante, no horário do intervalo, até o local apropriado, como pátio, cantina ou
refeitório e auxiliá-lo durante a alimentação e após, em sua higiene. Ao final do intervalo, auxiliá-lo no
retorno à sala de aula, conforme conhecimentos necessários ao desempenho da função.
p) Acompanhar o estudante em aulas e/ou atividades extras que não se insiram no período escolar
regular, dentro dos dias letivos, conforme Calendário Escolar.
q) Utilizar   e   realizar   a  manutenção   dos   equipamentos   e   utensílios   habitualmente   utilizados   pelo
estudante para alimentação e higiene, bem como realizar sua higienização, conforme conhecimentos
técnicos previstos para a ocupação.
r) Utilizar   materiais   de   proteção   de   consumo   diário   descartável   (luvas,   entre   outros)   para   os
procedimentos   e   desprezá-los   após   o   uso,   conforme   conhecimentos   técnicos   previstos   para   a
ocupação.
s) Comunicar   aos   responsáveis   da   unidade   escolar,   sempre   que   necessário,   as   ocorrências
relacionadas ao estudante.
t) Reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como o
socorro médico,  as quais  deverão seguir  os procedimentos  já previstos e realizados  na unidade
escolar quando necessário.
u) Registrar diariamente a rotina de atendimentos e ocorrências com o estudante na unidade escolar
por meio de Ficha de Rotina Diária do Cuidador, formulada pelo setor de AEE da SMED, sendo que
este relatório deverá ser entregue ao Professor do Atendimento Educacional Especializado  – AEE,
quinzenalmente, com cópia para a direção da escola.
v) Ministrar via oral e com autorização dos pais/responsáveis pelo estudante, registrado o acordo em
ata, quando necessário, medicamentos, salvo nas hipóteses em que tal atividade seja privativa de
enfermeiro,  de  acordo   com  a  regulamentação   expedida   pelos   órgãos  competentes.   O  auxílio  na
administração   de   medicamento   somente   deverá   ser   realizado   mediante   apresentação   de   receita
médica. Todo medicamento será fornecido pela família e caberá ao cuidador controlar a guarda,
horário  e  ingestão  dos medicamentos.   Neste caso, deve-se retirar   o estudante  da sala  de  aula,
oferecer o medicamento durante o período prescrito e retornar o estudante à sala de aula. Cumprir
rigorosamente a prescrição médica, em caso de ministrar medicamentos, mediante conhecimento
prévio dos horários.
x) Informar ao responsável da unidade escolar e supervisor da empresa as ocorrências excepcionais
relacionadas ao estudante.
z) Reconhecer as situações referentes ao estudante que necessitem de intervenção externa ao âmbito
escolar, tais como: o socorro médico, maus tratos, entre outros. Tais ocorrências deverão seguir os
procedimentos já previstos e realizados na unidade escolar, quando necessário.

Dos equipamentos de proteção individual - EPI's:
Cabe ao Setor de Educação Especial - Cuidadoria apontar, através de relatório, a necessidade do uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sendo que, os mesmos, deverão ser disponibilizados
pela empresa contratada tendo por base a Norma Regulamentadora n.º 06 (NR-06) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), além da disponibilização de avental (cor clara, com exceção da cor
branca).

Os Cuidadores Educacionais deverão comparecer ao seu local de trabalho estando de posse dos
EPI's indicados, fazendo uso quando e se necessário, sendo os mesmos responsáveis pela guarda e
conservação destes materiais.
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