
                         

Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENE E SAÚDE DOS MANIPULADORES  POP 01

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Uniforme completo e calçado de segurança;
Touca; Luvas de borracha; Avental de napa; 

Frequência
Diária

Como realizar o procedimento?
Manter hábitos diários de higiene: tomar banho, escovar os dentes após as refeições, manter
as unhas limpas, curtas e sem esmalte, não utilizar perfume;
Não utilizar maquiagem, anéis, aliança, relógio, brincos, colares, pulseiras e outros adornos;
Manter os cabelos limpos e completamente protegidos com rede ou touca;
Utilizar uniforme e conjunto de EPI completo;
Manter roupas e uniformes limpos;
Usar o uniforme somente nas dependências da cozinha/estoque;
Não fumar, assoviar, cantar ou manipular dinheiro dentro da área de produção;
Não provar os alimentos utilizando os dedos ou o mesmo utensílio que está sendo utilizado
para preparar o alimento;
Em caso de ferimentos nas mãos, o manipulador deve realizar outra função em que não haja
contato com os alimentos, até completa cicatrização;
Em  caso  de  sintomas  que  sugiram  processos  infecciosos  (febre,  vômito,  diarréia),  o
manipulador deve ficar afastado das funções e encaminhado para atendimento médico;
A realização dos exames laboratoriais admissionais, periódicos e demissionais, bem com o
acompanhamento do estado de saúde dos trabalhadores são de responsabilidade da empresa
terceirizada contratada para fornecimento de serviços e mão de obra especializada para a
alimentação escolar.

Ação Corretiva
Orientação e capacitação. 

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  o  desenvolvimento
das atividades, o cumprimento
das orientações e o estado de
saúde  dos  manipuladores  de
alimentos.

Quando verificar?
Diariamente;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas).

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  POP 02

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Pia com torneira;
Água;
Sabonete bactericida inodoro;
Papel toalha descartável não reciclado;
Álcool 70%
Cartaz com procedimento ilustrado, fixado na
parede;

Frequência
Quando chegar ao trabalho;
Quando trocar de atividade;
Quando utilizar o banheiro;
Quando tirar o lixo;
Depois de usar panos e materiais de limpeza;
Sempre que se fizer necessário.

Como realizar o procedimento?
Umedecer mãos e antebraços com água;
Aplicar  sabonete  líquido,  antisséptico  e  sem  odor,  esfregando  as  mãos  e  antebraços,
observando o cartaz informativo do manual de boas práticas;
Enxaguar com água corrente;
Secar as mãos com papel toalha descartável não reciclado;
Jogar o papel no coletor sem contato manual.
Passar nas mãos e antebraços álcool 70º e deixar secar naturalmente. 

Ação Corretiva
Repetição do processo, orientação e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução da higienização e se
os  materiais  necessários
estão disponíveis no local;

Quando verificar?
Diariamente;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas).

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E REGISTRO  POP 03

Quem deve realizar o procedimento?
EMEF: Nutricionista da empresa terceirizada contratada para fornecimento de serviços e mão
de obra especializada para a alimentação escolar.
EEI: Nutricionistas RT e QT da Secretaria municipal de educação.

Materiais necessários
Capacitação  teórica: Data  show,
computador, lista de presença, auditório;
Capacitação prática:  Laboratório de técnica
dietética,  lista  de  presença,  alimentos  e
materiais  para  higienização  do  local  e
utensílios.

Frequência
Anual,  sendo a capacitação teórica no início
do ano letivo e a prática no início do segundo
semestre.

Como realizar o procedimento?
Capacitação teórica: Formulação do conteúdo; apresentação do conteúdo com data show e
dinâmicas e avaliação final; Disponibilizar lista de presença e formulário para a avaliação da
capacitação.
Capacitação prática: Selecionar preparações novas ou complexas ou conforme necessidade;
Realizar  o  preparo  dos alimentos  em pequenos  grupos;  Discutir  os  resultados;  provar  os
alimentos;  Disponibilizar lista de presença e formulário para a avaliação da capacitação.

Ação Corretiva
Revisão do conteúdo e método. 

Verificação

O quê e como verificar?
Lista de presença e feedback
dos  manipuladores  de
alimentos.

Quando verificar?
Semestral

Quem deve verificar?
Manipuladores de alimentos;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação.
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS  POP 04

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Bacia plástica grande;
Sanitizante SUMAVEG;
Água;

Frequência
Todos as frutas e vegetais consumidos crus,
como  folhosos  e  outras  saladas  servidas
cruas e frutas consumidas com casca, devem
ser higienizados.
Sempre  que  houver  a  previsão  desses
alimentos/preparações  no  cardápio  da
alimentação escolar.

Como realizar o procedimento?
Selecionar as frutas, legumes e verduras, retirando as partes deterioradas ou em condições
inadequadas;
Lavar criteriosamente em água corrente, um a um;
Fazer imersão dos alimentos em água acrescida do desinfetante SUMAVEG (produto à base
de  cloro  específico  para  a  desinfecção  dos alimentos  utilizado  pela  alimentação escolar),
observando a diluição indicadas pelo fabricante: 
Solução 0,33%: preparar a solução medindo 66g do produto (medida dosadora) em 20L de
água (para utilizar em uma operação).
Solução 0,66%: preparar a solução medindo 66g do produto (medida dosadora) em 10L de
água (para utilizar em até três operações).
Deixar agir de 10 a 15 minutos.
Retirar da solução e enxaguar em água potável.

Ação Corretiva
Repetição do processo, orientação e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução da higienização dos
vegetais  e  se  os  materiais
necessários estão disponíveis
no local;

Quando verificar?
Diariamente;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas).

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

COLETA DE AMOSTRAS  POP 05

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Caneta;
Etiquetas;
Saquinhos transparentes;

Frequência
Todas  as  preparações  servidas  por  dia  e
turno. 

Como realizar o procedimento?
Lavar bem as mãos e utensílios que serão utilizados para realizar a coleta;
Identificar cada saquinho com o nome da preparação e respectiva data e turno em que está
sendo servida;
Abrir o saquinho pela parte de fora, sem colocar os dedos na parte interna ou assoprar dentro
dele.
Colocar no mínimo 100g/ml de cada alimento dentro do saquinho, com o auxílio de um talher
ou luva plástica  transparente  apropriada,  dobrar  a  abertura e  fechar  com a fita  crepe ou
etiqueta.
Cada preparação deve ser armazenada em um saquinho, separadamente. Não misturar arroz
e feijão no mesmo plástico, por exemplo.
Colocar sob refrigeração a um máximo de 4ºC (sempre na geladeira, não no congelador), por
um período de 72 horas.
Os saquinhos devem ser abertos de um a um, imediatamente antes de serem preenchidos
pela preparação.
No caso dos biscoitos, cereal em flocos e frutas inteiras, não é necessário proceder a coleta. 

Ação Corretiva
Repetição do processo, orientação e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;
Verificar  se  o  descarte  das
amostras está sendo feito no
prazo indicado;

Quando verificar?
Diariamente;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas).

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

CONTROLE DE TEMPERATURA DOS ALIMENTOS  POP 06

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Termômetro;
Documento  “Controle  diário  de  refeições”
para registro. Ver FOR 01.

Frequência
Todas  as  preparações  servidas  por  dia  e
turno. 

Como realizar o procedimento?
Desinfetar o termômetro com álcool 70% antes de utilizá-lo;
Posicionar o termômetro no centro do alimento para verificar a temperatura;
Aguardar a temperatura estabilizar e fazer a leitura;
Registrar a temperatura dos alimentos no documento “Controle Diário de Refeições”.   
OBSERVAÇÃO: Medir a temperatura no momento da distribuição, não nas panelas no fogão.
Os alimentos quentes devem permanecer em uma temperatura superior a 60°C durante a
distribuição. Caso a temperatura esteja inferior a 60ºC, reaquecer no máximo uma vez.

Ação Corretiva
Repetição do processo, orientação e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;
Verificar  os  registros  na
documentação.

Quando verificar?
Mensalmente  com  a
documentação da alimentação
escolar;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

CONTROLE DE TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS  POP 07

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Termômetro;
Documento  “Controle  de  temperatura  dos
equipamentos” para registro. Ver FOR 02.

Frequência
Diária.

Como realizar o procedimento?
Verificar a temperatura dos equipamentos (geladeira e freezer) no primeiro horário da manhã.
Desinfetar o termômetro com álcool 70% antes de utilizá-lo.
Posicionar o termômetro no centro do equipamento para verificar a temperatura.
Aguardar  alguns  minutos  para  que  temperatura  estabilize,  com  a  porta  do  equipamento
fechada.
Retirar o termômetro do equipamento e realizar a leitura.
Ou realizar a leitura no termômetro embutido no equipamento, se houver.
Registrar na planilha “Controle de Temperatura de Equipamentos”.
Se a temperatura estiver acima do ideal, adotar uma ação corretiva e registrá-la na planilha.
OBSERVAÇÃO: A temperatura esperada para a geladeira é até 4°C e para o freezer; até
-18°C.

Ação Corretiva
Verificar a vedação das borrachas, realizar limpeza, solicitar manutenção do equipamento. 

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;
Verificar  os  registros  na
documentação.

Quando verificar?
Mensalmente  com  a
documentação da alimentação
escolar;
E durante visita de assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;

 

Adriele Lunelli  CRN 2 11100          Ana Paula Michelon Marcon CRN 2 9888

Andreia Biondo CRN 2 9056      Jéssica Ackermann  CRN 2 11343      Natália Guerra CRN 2  8965 

 
Revisão N°

1

RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 260 | (54) 3901.2323 | educacao.caxias.rs.gov.br



                         

Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SUPERFÍCIES  POP 08

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Esponja;
Detergente;
Pano limpo;
Álcool 70% ou solução clorada;

Frequência

Diária: Pisos,  rodapés,  ralos,  interruptores,
maçanetas, paredes próximas às bancadas;
Semanal: Paredes, portas, janelas;
Quinzenal: Estoque e estrados;
Mensal: Teto ou forro, luminárias e telas.

Solução clorada – Água e cloro:
Diluição de solução clorada a 200 – 250ppm

10ml  (1  colher  de  sopa  rasa)  de  água
sanitária para uso geral em 1 litro de água.

Como realizar o procedimento?
Recolher os resíduos maiores com pás ou similares;
Começar pelos lugares mais altos e por último o piso;
Lavar com água e sabão e/ou detergente e esfregar bem;
Enxaguar, para retirar todos os resíduos de sabão e sujidades;
Secar paredes, bancadas e pias e puxar a água do piso com rodo;
Desinfetar pisos e paredes com solução clorada;
Utilizar álcool 70% em pias e bancadas;
Deixar secar naturalmente;

Ação Corretiva
Repetição do processo e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  POP 09

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Esponja;
Detergente;
Pano limpo;
Álcool 70% ou solução clorada;

Frequência

Diária: Fogão,  pias  e  cubas,  bancadas,
lixeiras,  balcão  de  distribuição,  mesas  e
cadeiras do refeitório;
Semanal: Geladeiras  e  freezers,  móveis  e
gavetas; 
Quinzenal; Prateleiras e estrados do estoque;
Sempre  que  utilizar: Liquidificador,
processador; 

Solução clorada – Água e cloro:
Diluição de solução clorada a 200 – 250ppm

10ml  (1  colher  de  sopa  rasa)  de  água
sanitária para uso geral em 1 litro de água.

Como realizar o procedimento?
Aplicar  o detergente na esponja e esfregar a superfície a ser higienizada;
Enxaguar e retirar o excesso de água com um pano limpo; borrifar álcool 70% e deixar secar
naturalmente;

Ação Corretiva
Repetição do processo e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS  POP 10

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Esponja;
Detergente;
Pano limpo;
Álcool 70% ou solução clorada;

Frequência
De acordo com a necessidade, sempre após o
uso.

Como realizar o procedimento?
Enxaguar, retirando o excesso de sujidades;
Aplicar detergente na esponja e esfregar todo o utensílio;
Retirar o detergente com água corrente;
Não usar escovas ou similares de metal, lã, palha de aço;
Não utilizar sabão em barra;
Borrifar com álcool 70°;
Deixar secar naturalmente;
Guardar em local protegido de insetos e poeira.

Ação Corretiva
Repetição do processo e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DE ESPONJAS E PANOS DE LOUÇA  POP 11

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Detergente neutro;
Panela para realizar a fervura;

Frequência
Diária, no final do expediente

Como realizar o procedimento?
Não deixar a esponja de louça dentro da pia, nem mergulhada em água e/ou detergente;
Os panos de limpeza utilizados na cozinha devem ser trocados a cada 2h, não excedendo 3h;
Para higienizar os panos de louça, limpar esfregando com detergente neutro e desinfetar
através de fervura em água por 15 minutos;
Para desinfetar as esponjas, ferver por 5 minutos;
Deixar secar naturalmente;
OBSERVAÇÃO: Descartar a esponja no máximo após uma semana de uso, ou antes, se
necessário;
Secar as mãos com papel toalha, e não em pano de prato ou avental;

Ação Corretiva
Repetição do processo e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação  

Procedimentos Operacionais Padronizados 

HIGIENIZAÇÃO DE BICOS E MAMADEIRAS  POP 12

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Detergente neutro;
Escova de uso exclusivo;
Panela para realizar a fervura;

Frequência
Diária, logo após o uso.

Como realizar o procedimento?
Remover excessos de resíduos individualmente com água corrente;
Imergir e deixar de molho em solução detergente, conforme recomendações do fabricante;
Lavá-los um a um usando escova apropriada e de uso exclusivo;
Os bicos devem ser lavados cuidadosamente por dentro e por fora, e virados pelo avesso
para a retirada de qualquer resíduo aderente, certificando-se de que estão desentupidos;
Enxaguar com água morna corrente até que estejam limpos e livres de resíduos;
Ferver por 10 a 15 minutos e após escorrê-los em local apropriado;
Armazenar em local apropriado.

Ação Corretiva
Repetição do processo e capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador  da  alimentação
escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
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MANEJO DE RESÍDUOS  POP 13

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores de alimentos 

Materiais necessários
Esponja;
Detergente neutro;
Álcool 70%;
Sacos de lixo;

Frequência
Diária;
Higienização da lixeira no final do expediente.

Como realizar o procedimento?
Separar os resíduos orgânicos (como cascas, restos de alimentos) dos recicláveis (papel,
plástico, vidro e metal sem maiores sujidades);
Descartar os materiais sem contato manual com as lixeiras;
Esvazia as lixeiras antes de ficarem cheias demais;
Caixas de papelão devem ser retiradas da cozinha e estoque assim que estiverem vazias.
Higienizar adequadamente as mãos todas as vezes que tocar em resíduos.
Objetos cortantes, quebrados e perfurantes devem ser separados e devidamente embalados,
de forma a não romper os sacos plásticos.
Higienizar as lixeiras da seguinte maneira: 

• Lavá-las com água, bucha/esponja, escova e detergente;
• Enxaguá-las, deixar escorrer e colocar o saco plástico no interior da lixeira;

• Borrifar com  álcool 70%.

Ação Corretiva
Capacitação se necessário.

Verificação

O quê e como verificar?
Observar  a  frequência  e  a
execução;

Quando verificar?
Diariamente e;
Durante  visita  de  assessoria
nutricional (Nutricionistas);

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
Nutricionistas  RT  e  QT  da
Secretaria  municipal  de
educação;
Nutricionista  da  empresa
terceirizada;
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QUALIDADE DA ÁGUA  POP 14

Quem deve realizar o procedimento?
Gestor da alimentação escolar (solicitação);
Empresa terceirizada contratada (execução).

Frequência
Semestral.

Como realizar o procedimento?
A caixa d’água deve ser conservada tampada, sem rachaduras, vazamentos, infiltrações ou
descascamentos;
Contratar uma empresa especializada para realizar a limpeza da caixa d’água;
 Solicitar  a comprovação de limpeza e análise da água para a empresa que executou o
serviço.

Ação Corretiva
Repetição do processo.

Verificação

O quê e como verificar?
Verificar  o  documento  de
registro  emitido  pela
empresa.

Quando verificar?
Semestralmente.

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
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CONTROLE DE VETORES E PRAGAS  POP 15

Quem deve realizar o procedimento?
Manipuladores  de  alimentos;  Gestor  da  alimentação  escolar;  Empresa  terceirizada
contratada (execução).

Materiais
Telas milimetradas nas janelas;

Frequência
Diária (medidas preventivas);
Semestral (controle químico).

Como realizar o procedimento?
MEDIDAS PREVENTIVAS: Manter as áreas de manipulação de alimentos e estoque livres de
objetos em desuso, caixas de papelão ou objetos de madeira; 
Retirar os alimentos das embalagens primárias logo após o recebimento; 
As janelas e portas externas devem possuir telas milimétricas; 

CONTROLE QUÍMICO:Contratar  uma empresa especializada para realizar  a dedetização
nas dependências da cozinha, refeitório e estoque;
Antes da aplicação dos produtos, deve-se retirar louças e travessas e guardá-las em local
adequado. 
Cobrir equipamentos com saco plástico e higienizá-los antes do uso.
Afastar móveis e equipamentos grandes (freezers e geladeiras) das paredes para facilitar a
aplicação do produto.
Antes de iniciar o turno no dia seguinte após a aplicação, toda área deverá ser devidamente
higienizada .  

Ação Corretiva
Caso haja evidência de presença de roedores e insetos nos intervalos entre as dedetizações,
solicitar o serviço imediatamente;

Verificação

O quê e como verificar?
Verificar  o  documento  de
registro  emitido  pela
empresa.

Quando verificar?
Semestralmente.

Quem deve verificar?
Coordenador/Gestor  da
alimentação escolar;
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