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Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro 

 

Escola 1. CEL do Lago 

Data 14/01 

Perfil da escola A escola possui alunos matriculados na modalidade Ensino Médio Integral (EMTI) desde 2017. 

Serve 03 refeições diárias. 

A escola possui refeitório. 

Inconformidades 
Encontradas 

A escola apresenta problemas estruturais na cozinha, depósito e refeitório, tais como: ausência de telas milimétricas nas portas e 

janelas, ausência de borracha de vedação instalada nas portas; ventilação e circulação de ar são inadequadas; janelas e portas não 

possuem superfície lisa; as portas apresentam furos; o teto não está em adequado estado de conservação e não tem acabamento liso 

e cor clara; ausência de lavatório para lavagem de mãos na cozinha e no refeitório; o piso do refeitório não está em adequado estado de 

conservação; o refeitório não possui janelas. Há a necessidade urgente de reforma. 

Os equipamentos e utensílios não estão em adequado estado de conservação; a quantidade é insuficiente;  

No momento da visita as lixeiras estavam destampadas 

Resultado da 
Fiscalização 

Em resposta a escola informou que realizou adaptações na estrutura física para poder atender a modalidade integral, tais 

como: adaptação de uma sala para servir como depósito de alimentos; troca das bancadas da cozinha; adaptação de uma área coberta 

para ser utilizada como refeitório. 
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Informou que apesar do valor repassado pelo PDAF ser insuficiente, a escola adquiriu utensílios e materiais necessário para armazenar e 

preparar os alimentos e que na ocasião da adesão ao EMTI a SEEDF informou que a escola receberia verbas para reforma e compra de 

utensílios e eletrodomésticos. As demandas já foram repassadas à comissão de gerenciamento da referida verba mas até o momento a 

escola ainda não recebeu o investimento necessário para infraestrutura e outras demandas. 

As nutricionistas da Regional acrescentaram que a cantina comercial foi desativada e a escola já realizou uma ampliação da área de 

produção para melhorar o fluxo, porém a reforma completa só ocorrerá no recesso de julho/2019. 
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Escola 2. CEI 01 de Brasília 

Data 30/01 

Perfil da escola A escola atende alunos da creche e da pré-escola. 

Possui mais de um depósito. 

A escola possui refeitório. 

Possui 05 alunos com necessidades alimentares específicas. 

Inconformidades 

Encontradas 

A escola apresenta problemas estruturais na cozinha, depósito e refeitório, tais como: ausência de tela milimétrica nas portas e janelas; 

ausência de borracha no rodinho das portas; a escola possui mais de um depósito; telhado sem forro; parede difícil de limpar; portas 

inadequadas; ventilação e circulação de ar são inadequadas; chão difícil de limpar; fiação exposta. Há a necessidade urgente de reforma. 

Foram encontrados alimentos vencidos (25kg de amido de milho); ausência de termômetro nos freezeres. 

Ausência dos seguintes documentos: certificado de treinamento dos manipuladores; atestado de saúde ocupacional dos manipuladores 

(ASO); comprovante de limpeza da caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo e da caixa de gordura; comprovante de controle de 

pragas. 

A escola possui alunos com necessidades alimentares específicas que não são totalmente atendidos nas suas especificidades. 

Resultado da  

Fiscalização 

Em resposta a escola ratificou a necessidade de reforma, em especial a troca do piso do refeitório e a troca do forro da cozinha. Solicitou 

o apoio da Regional de Ensino uma vez que a verba do PDAF não é suficiente. 

Em relação ao depósito, a escola informou ter trocado os ralos, instalado tela milimétrica, instalação da luminária com proteção contra 

estilhaçamento, instalação de canaletas para proteger a fiação elétrica, instalação do rodinho nas portas. Para melhorar a ventilação, 
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durante o dia as janelas do depósito ficam abertas. Ainda, a nutricionista da Regional esclareceu que um depósito armazena os alimentos 

secos e no outro estão instalados os freezeres, refrigeradores e balança e informou que a separação das áreas é adequada e melhora o 

fluxo de circulação, armazenamento e organização. 

Em relação à cozinha, há a necessidade de reforma (a área de manipulação deve ser isolada para evitar o acesso de vetores e pragas 

urbanas conforme descrito na Instrução Normativa n° 16 de 23 de maio de 2017. É necessário realizar a troca do piso, substituição do 

exaustor que não está funcionando, adequação do teto e iluminação. A área possui um bom dimensionamento, porém está subutilizado 

devido à estrutura. Providenciar troca do fogão que é muito antigo e está com ferrugem que dificulta a rotina de higienização.   

A escola providenciou a aquisição de termômetro digital para aferição da temperatura do freezer, congelador e refrigerador; retirou do 

ventilador e manutenção da higiene e organização do espaço. 

Em relação ao refeitório, a escola instalou o compartimento para papel toalha e álcool em gel para assepsia das mãos, o rodinho na 

porta, troca dos ralos. Estava em processo de instalação de telas milimétricas. 

Em relação aos cardápios, a nutricionista informou que os mesmos são divulgados para os alunos e pais; que as escolas conhecem o 

procedimento para aquisição de gêneros alimentícios específicos, para atendimento dos alunos que possuem necessidades alimentares 

especiais. A escola informou que semanalmente realiza aquisição de leite sem lactose para os alunos com essa necessidade. Informou 

ainda que as planilhas de controle de higienização estão afixadas nas paredes das áreas e os Procedimentos Operacionais Padrão – POP’s 

foram reenviados para a escola.  

Em relação aos documentos, a nutricionista informou que estão atualizados os atestados de saúde ocupacional das merendeiras e os 

certificados de registro de limpeza de caixa d’água, caixa de gordura e controle de pragas. A escola realizou manutenção na caixa d’água 

em dezembro de 2018. 
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A escola realizou a reposição do gênero alimentício vencido (25 kg de amido de milho), conforme processo SEI 00080-00024222/2019-48. 

Em relação à reforma da escola, a Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE informou, por meio do Processo SEI 00080-

00033014/2019-30, sobre novo procedimento organizacional das necessidades de reformas e/ou serviços a serem realizados nas escolas. 

O procedimento é o seguinte: as Regionais de Ensino 1realização avaliação prévia das reformas e/ou serviços considerados relevantes por 

ordem de prioridade; 2encaminharão as avaliações à SIAE, por meio de formulários próprios preenchidos pelas escolas; e a SIAE 

encaminhará as demandas para as suas respectivas Diretorias. 
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Escola 3. JI 01 do Cruzeiro 

Data 21/02/2019 

Perfil da escola A escola atende alunos da creche e da pré-escola. 

A escola possui refeitório. 

Possui alunos com necessidades alimentares específicas. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação à infraestrutura da cozinha, depósito e refeitório, as portas são inadequadas e algumas estão com furos; ausência de rodinho 

de proteção contra a entrada de vetores e ausência de telas milimétricas nas portas e janelas do refeitório; o depósito e a cozinha são 

abafados; as janelas da cozinha e do refeitório são inadequadas e quebradas (refeitório); ausência de sabonete e papel toalha para 

lavagem das mãos na pia da cozinha e do refeitório; parede do refeitório de difícil higienização. 

O congelador está sem termômetro; lixeiras destampadas; a escola não utiliza hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e 

verduras; alimentos abertos sem identificação de data de validade; cardápios não estavam expostos; ausência de ficha técnica dos 

cardápios; os cardápios não estavam elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; a atenção nutricional individualizada foi 

comprovada através de laudo médico e a escola não solicitou a elaboração do cardápio especial para as nutricionistas da Regional de 

Ensino e as adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela merendeira. 

Ausência dos seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, equipamentos e ambientes; registro de treinamento dos 

manipuladores; registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO). 

Resultado da  

Fiscalização 

A nutricionista orientou a escola a adquirir termômetro para controle da temperatura dos alimentos, realizar a troca das portas (material 

liso e lavável) e a instalação e reparação das telas milimétricas rodinho. Em relação à cozinha, as lixeiras estão em adequado estado de 

conservação e possuem tampa e sistema de pedal em funcionamento e orientada a equipar o refeitório com lixeiras com as mesmas 
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características das lixeiras da cozinha; as janelas da cozinha possuem tela milimétrica. A escola foi orientada a equipar o dispenser do 

lavatório das mãos com sabonete líquido neutro e bactericida e dispenser para papel toalha. Informou que os vidros das janelas do 

refeitório foram reparados e orientou a instalação de telas milimétricas nas janelas e portas, bem como rodinho na porta. De acordo com 

a Diretoria de Engenharia, os serviços de manutenção de obras citados não possuem quaisquer complexidade técnica e orientou que a 

escola providencia os reparos com recursos próprios.  

A escola afirmou que faz a limpeza do refeitório ao término de cada refeição; a nutricionista orientou a escola quanto à necessidade de 

utilização do hipoclorito de sódio na higienização das frutas e hortaliças e quanto ao correto acondicionamento e identificação dos 

alimentos após abertos; os cardápios estão sendo divulgados para os alunos e comunidade escolar e são encaminhados semanalmente 

na agenda escolar; informou que as per capitas dos alimentos são estabelecidas de acordo com a faixa etária dos estudantes; as fichas 

técnicas dos cardápios estão em fase de elaboração; as orientações referentes às alterações nos cardápios são feitas em visitas técnicas 

realizadas pelas nutricionistas nas escolas. 

Em relação à documentação, a nutricionista enviou para a escola as rotinas de higienização dos equipamentos, utensílios e ambientes e 

realizou treinamento com as merendeiras sobre o correto preenchimento das planilhas; orientou sobre a atualização dos atestados de 

saúde ocupacional das merendeiras e sobre o certificado de capacitação. 
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Escola 4. CEI 316 Norte 

Data 11/03/2019 

Perfil da escola A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

O depósito e a cozinha são abafados; ausência de tela milimétrica nas janelas e portas; as janelas e portas são inadequadas; ausência de 

rodinhos nas portas; pia sem sabonete e papel toalhas para lavar as mãos; a escola não possui refeitório. 

No depósito as prateleiras estavam encostadas nas paredes; não existe controle de entrada e saída de alimentos; foram encontrados 

insetos mortos no chão; o chão estava sujo; presença de ventilador empoeirado na cozinha; a escola informou que a quantidade de 

equipamentos e utensílios não é suficiente; ausência de termômetro no freezer.  

O hipoclorito de sódio não é utilizado na higienização das frutas e hortaliças; há alimentos abertos sem identificação de data de validade; 

não há ficha técnica dos cardápios; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos. 

Ausência de registro de rotina de higiene de utensílios, equipamentos e ambientes e ausência de registro de capacitação ou treinamento 

dos manipuladores. 

Resultado da  

Fiscalização 

A escola foi orientada pela nutricionista a afastar os alimentos das paredes; atualizar as fichas de prateleira; adquirir termômetro à laser 

para aferição da temperatura dos alimentos; identificar e armazenar corretamente os alimentos depois de abertos; em relação ao 

controle de entrada e saída dos gêneros, informou que a escola realiza o controle diariamente nas planilhas de controle online. Informou 

que foi enviada para a escola as planilhas de registro de higienização dos equipamentos, utensílios e ambientes, mas a escola não realizou 

a impressão dos documentos.  

A nutricionista informou que há a necessidade de instalar exaustor na cozinha e no depósito, para melhorar a circulação de ar; informou 
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da necessidade de instalar e reparar as telas milimétricas. 

A escola informou que a quantidade de equipamentos e utensílios é suficiente.  

As merendeiras recebem treinamento da empresa terceirizada duas vezes por ano. 

Em relação aos cardápios, a nutricionista informou que, de fato, as fichas técnicas dos cardápios não foram enviadas para as Regionais de 

Ensino e que os cardápios são elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos. 
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Escola 5. Instituição Casa da Criança Pão de Santo Antônio (Escola Conveniada) 

Data 10/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 141 alunos matriculados e atende alunos da modalidade creche.  

Há a presença de horta e a escola realiza trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 03 merendeiras terceirizadas.  

A escola possui alunos com necessidades alimentares especiais e cardápios elaborados por nutricionista para atender às especificidades 

(APLV, deficiência de enzima GGPD, alergia à ovo e à amendoim) 

Inconformidades 

Encontradas 

As prateleiras e os alimentos estavam encostados nas paredes; ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; tela 

milimétrica da porta furada; a porta não está ajustada ao batente. 

Ausência de ficha técnica dos cardápios; ausência do certificado de capacitação e do atestado de saúde ocupacional das merendeiras. 

Resultado da  

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista informou que as prateleiras do depósito são fixas e que os alimentos foram afastados das paredes; a escola 

foi orientada a providenciar a reparação da tela milimétrica da porta da cozinha e instalar o rodinho, bem como adquirir termômetro 

para aferição da temperatura dos alimentos (foi encaminhada planilha para registro).  

Os cardápios são planejados e confeccionados pela nutricionista da própria instituição e são elaborados semanalmente. A confecção das 

fichas técnicas, bem como as informações nutricionais dos cardápios é de competência da nutricionista da Instituição (que foi orientada 

quanto às exigências do FNDE – Resolução nº26/2013). 

A nutricionista da Instituição relatou que realiza o treinamento anualmente com os merendeiros, no entanto não era emitido certificado 

de capacitação por ser dentro da própria instituição. A escola foi orientada a providenciar os certificados de capacitação ou treinamento 
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de merendeiros. Os exames periódicos de saúde ocupacional (ASO) das 03 merendeiras e nutricionista foram providenciados e anexados 

ao Processo. 
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Escola 6. Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão - CEFAB 

Data 09/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 680 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental.  

Possui 03 merendeiras terceirizadas.  

A instituição possui horta escolar e enriquece a alimentação escolar com o que é colhido. 

A escola possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram encontrados objetos abandonados e em desuso próximo às instalações da cozinha e depósito. 

O depósito de alimentos é pequeno e abafado, a instalação elétrica é inadequada; janelas e portas da cozinha e do depósito são de difícil 

higienização e o telhado apresenta furos; ausência de tela milimétrica nas janelas e portas; ausência de pia dotada de sabonete, papel 

toalha para assepsia das mãos; reservatório de água em mal estado de conservação. 

Foram encontradas embalagens abertas; alimentos em contato com chão; rodos e vassouras próximos aos alimentos; prateleiras e 

alimentos encostados nas paredes; equipamentos sujos (ventiladores); ausência de ralo sifonado com sistema abre e fecha. 

Os cardápios não estavam expostos; as adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; alimentos 

abertos sem identificação de data de validade; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente; presença refrigerantes e outros 

alimentos que não são fornecidos pela SEEDF. 

Ausência dos documentos: registro de capacitação das merendeiras, registro de limpeza da caixa d’água e registro de limpeza do 

reservatório de água subterrâneo. 

Merendeiros sem uniformes. 
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Resultado da  

Fiscalização 

Em visita à escola, a nutricionista informou que nos arredores da escola não foi observada a presença de animais e os entulhos e objetos 

em desuso foram retirados das proximidades da cozinha e depósitos. A escola providenciou a retirada do matagal dos arredores da 

cozinha e depósito. 

Em relação ao depósito de alimentos, informou que o tamanho é pequeno para o número de produção e que há a necessidade de 

ampliação. Para adequar a ventilação de ar a escola mantém as janelas abertas com uso de telas milimétricas removíveis em bom estado 

de conservação e utiliza de ventilador para melhorar a circulação de ar.  A escola realizou pequenos reparos como a troca do forro, 

instalação de telas milimétricas e pintura das portas e janelas. Aguarda liberação de verba para troca do piso do depósito e pintura das 

prateleiras e porta do depósito. 

O reservatório de água em mal estado de conservação já está sendo reparado. Observou-se durante a visita técnica que a escola estava 

em obra da caixa da água e reservatório de água subterrâneo. 

No momento da visita técnica não havia embalagens abertas no depósito; as merendeiras foram orientadas com relação ao 

armazenamento e identificação dos alimentos depois de abertos. Os alimentos não estavam em contato com o chão. Informou que os 

gêneros hortifrutícolas que chegam são acondicionados em caixas de polietileno e não ficam em contato com o piso, são alocadas em 

prateleiras. A porta do depósito encontra-se em mau estado de conservação. A escola foi orientada a realizar a troca da porta (matéria 

liso e lavável, sem furos) e trocar a borracha de vedação na porta do depósito e na porta da cozinha.  

As prateleiras foram afastadas da parede e os gêneros alimentícios estavam a 10 cm afastados da parede. As merendeiras foram 

orientadas quanto à forma correta de descongelamento devendo ser realizada à temperatura de refrigeração e de acordo com o Manual 

de Boas Práticas. As vassouras e rodos foram retirados da área de produção e depósito e realocados em local externo junto ao tanque. 

Foi realizada a limpeza e higienização dos ventiladores e telas milimétricas de proteção contra pragas na cozinha e depósito.  

Por questões estruturais dentro da cozinha não há ralo sifonado com sistema abre e fecha e a água da lavagem do piso é escoada para a 
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área externa. A escola aguarda verba para instalação de pia exclusiva para a higienização das mãos na cozinha. As janelas da cozinha 

dispõem de telas em bom estado de conservação e ajustadas aos batentes. A escola foi orientada a instalar tela milimétrica nas janelas e 

portas do refeitório; a escola providenciou o fechamento dos buracos no telhado evitando o acesso de pragas e vetores no forro. 

Os cardápios são divulgados e expostos para os alunos e comunidade escola. A nutricionista afirmou que as orientações referentes às 

alterações nos cardápios são feitas em visitas técnicas pelas nutricionistas.  

Foi providenciada a emissão dos certificados de capacitação das merendeiras e a limpeza da caixa da água e reservatório de água 

subterrâneo. 

Os gêneros alimentícios não pertencentes à alimentação escolar foram retirados do depósito e geladeira. Todas as merendeiras são da 

empresa terceirizada e estavam com uniforme completo e em condições adequadas.  

A nutricionista esclareceu ainda que todos os itens mencionados relacionados à infraestrutura e que envolvem reformas como troca de 

janelas e portas inadequadas, ventilação do local (abafado) e refeitório, a escola foi orientada a encaminhar documento à CRE-PPC 

solicitando visita de setor competente para avaliar as estruturas da cozinha, depósito e refeitório. 
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Escola 7. Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais - CEEDV 

Data 15/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 395 alunos matriculados em turno parcial, e 250 estudantes efetivamente fazem as refeições na escola. 

Possui 04 merendeiros efetivos, sendo 02 com deficiência visual. 

Existem alunos com necessidades alimentares especiais, especificamente diabetes melitus, porém sem cardápio específico. 

A escola inseriu o tema alimentação saudável e adequada no PPP. 

A escola possui refeitório e a nutricionista esteve na escola em 14/08/2018. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: prateleiras e alimentos encostados nas paredes; lixeira da cozinha quebrada; ausência de 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; 

paredes sem revestimento de azulejo dificultando a higienização; ausência de tela milimétrica na janela; ausência do rodinho na porta; o 

sistema abre e fecha do ralo sifonado não funciona e o tamanho da cozinha e depósito não é adequado.  

Ausência de técnica dos cardápios; cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; a escola não possui Manual 

de Boas Práticas (apresentou somente cópia dos POP's); alunos com necessidades alimentares especiais não são atendidos com cardápios 

adaptados. 

Ausência dos registros: certificado de capacitação dos manipuladores; registro de potabilidade da água (aguardando o laudo da vigilância 

sanitária); atestado de saúde ocupacional de um merendeiro e registro de controle de pragas. 

Resultado da  Em resposta a nutricionista informou que o depósito da escola não possui ventilação adequada e é pequeno (sem possibilidade de 
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Fiscalização expansão); orientou a escola a trocar o teto (o atual é de gesso e possui furo) e a afastar os alimentos da parede. A escola irá providenciar 

a instalação do rodinho e porta de acesso ao depósito está sem o vidro e sem rodinho. Os azulejos serão recolocados. 

A nutricionista confirmou a ausência das fichas técnicas de preparação das refeições e afirmou que os cardápios são elaborados de 

acordo com a faixa etárias dos estudantes; reenviará para a escola os Procedimentos Operacionais Padrão – POP’s e as planilhas de 

controle de temperatura para impressão e registros. 

A escola não apresentou o atestado de saúde ocupacional do merendeiro e informou que a empresa contratada pela Regional de Ensino 

realizou os serviços e não deixou os comprovantes com a escola. 
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Escola 8. Escola Parque 303/304 Norte 

Data 17/04/2019  

Perfil da escola A escola possui 700 alunos matriculados, sendo 700 o número de alunos que lancham. 

Atende alunos da modalidade de Ensino Fundamental.  

A Instituição não possui horta e mencionou fazer trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Conta com uma equipe de 06 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou ter alunos com necessidade alimentares especiais e que existe cardápio especial para estes estudantes. 

A escola possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: embalagens abertas; prateleiras e alimentos encostados nas paredes; ausência de 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; ambientes abafados; janelas e portas de difícil higienização; ausência de tela milimétrica 

nas janelas e portas; insetos sobrevoando os ambientes; ralo sifonado com sistema abra e fecha com defeito; ausência de pia para 

assepsia das mãos. 

Há alimentos abertos sem identificação de data de validade; a escola não utiliza o hipoclorito de sódio na higienização das frutas e 

hortaliças.  

Ausência dos documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; certificado de capacitação e atestado 

de saúde ocupacional dos manipuladores; registro de limpeza da caixa d’água e caixa de gordura; registro de controle de pragas. 

Resultado da  Em resposta, a nutricionista anexou ao processo os certificados de capacitação das merendeiras e os comprovantes de higienização da 

caixa d’água, caixa de gordura e do comprovante de desinsetização. Na visita a escola apresentou os atestados de saúde ocupacionais 
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Fiscalização atualizados das merendeiras. 

Informou que a equipe de nutrição reencaminhou por e-mail as planilhas de higienização do ambiente e dos equipamentos e de registro 

de controle de temperatura. A SEE/DF não disponibiliza termômetro para as escolas realizarem o controle e a escola ainda não adquiriu o 

material. 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório, a nutricionista orientou a escola informar à SEEDF sobre a necessidade de reforma para 

trocar as janelas e portas e prover melhorias na circulação e ventilação do ar da cozinha e do refeitório; as janelas apresentam telas para 

proteção contra insetos; as prateleiras dos alimentos no depósito são parafusadas na parede, impedindo que sejam movimentadas. Foi 

orientado que os alimentos sejam afastados da parede; a escola foi orientada a trocar o ralo que está danificado. 

Alguns alimentos de uso somente das merendeiras foram encontrados abertos e as mesmas foram orientadas a armazenar os alimentos 

em potes plásticos ou de vidro com identificação do gênero e data de abertura. 

O refeitório é aberto, improvisado no pátio da escola, permitindo entrada de pássaros e pombos. 

A escola passou a receber água sanitária da empresa terceirizada dos merendeiros e já a utiliza para a higienização das frutas e hortaliças. 

 

  



 
 

22 
 

Escola 9. EC Vila do RCG 

Data 30/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 150 alunos matriculados, sendo que todos lancham.  

Atende alunos da modalidade de Pré-escola e Ensino Fundamental.  

A Instituição não possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: foram encontradas embalagens abertas sem identificação e data de validade; 

foram observados alimentos em contato com chão; foram observadas prateleiras inadequadas (de madeira) encostadas nas paredes; 

não há ventilação e circulação de ar adequada e capaz de garantir o conforto térmico; as janelas e portas não são de fácil higienização; a 

escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos; ausência de tela milimétrica nas janelas e portas; chão e 

paredes não são de fácil higienização; ausência de pia ou essa não está dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e 

proteção. 

Não existe ficha técnica dos cardápios. 

Resultado da  

Fiscalização 

Em resposta a nutricionista orientou a escola a sinalizar à Regional de Ensino sobre a necessidade de construção de refeitório e sobre a 

necessidade de aquisição de carrinho para distribuição das refeições nas salas de aula. 

O depósito estava limpo e organizado; fichas de prateleiras atualizadas; não foram verificadas embalagens abertas sem identificação e 
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nem alimentos em contato com o chão; os alimentos após abertura são identificados com a data de abertura e data de validade. O 

depósito é pequeno para o número de produção e necessita de ampliação; as janelas possuem tela milimétrica; as janelas não abrem 

totalmente, porém no momento da visita o estoque não estava abafado. As prateleiras ficam encostadas na parede pelo espaço físico e a 

escola foi orientada a afastar os alimentos da parede.  

Na cozinha as portas estavam limpas e em bom estado de conservação; a escola foi orientada de que as portas devem ser lisas e de 

material lavável sem furos devendo-se providenciar a instalação de telas milimétricas removíveis e a colocação de borrachas de vedação, 

bem como a colocação de telas milimétricas e removíveis no balcão de distribuição com a finalidade de evitar o acesso de vetores e 

pragas urbanas e melhorar a ventilação e circulação de ar do ambiente.  

A escola não dispõe de pia específica adotou ara lavagens das mãos e adapta um tanque onde possui dispenser como papel toalha e 

sabão anti-séptico.  

Os cardápios são expostos em mural e divulgados para a comunidade escolar, bem como elaborados por equipe técnica contendo todas 

as informações nutricionais de acordo com as modalidades de ensino, e a faixa etária, atendendo recomendações nutricionais mínimas 

necessárias e respeitando a legislação vigente que rege a alimentação escolar. As fichas técnicas dos cardápios estão sendo elaboradas 

pela equipe técnica responsável e ainda não foram enviadas à Regional. 
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Escola 10. CEF Polivalente 

Data 14/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 1100 alunos matriculados, sendo que todos lancham. 

Atende alunos da modalidade de Ensino Fundamental. 

A Instituição não possui horta e mencionou não realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável. 

Conta com uma equipe de 04 merendeiros terceirizados. 

A escola mencionou não ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: foram encontradas embalagens abertas; foram observados alimentos em 

contato com chão; foram observadas prateleiras encostadas nas paredes; foram observados alimentos encostados na parede; não há 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; não há ventilação e circulação de ar adequada e capaz de garantir o conforto térmico; 

as janelas e/ou portas são de difícil higienização; foram encontrados equipamentos sujos; o chão e/ou paredes são de difícil 

higienização; foi observada a ausência de tela milimétrica em janelas e/ou portas; o tamanho da cozinha e/ou depósito é inadequado; a 

quantidade de equipamentos e/ou utensílios é insuficiente; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos 

alimentos; as portas não estão ajustadas ao batente; ausência de pia ou essa não dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para 

assepsia e proteção; o reservatório de água está em mau estado de conservação; 

Os cardápios não estão expostos; ausência de ficha técnica dos cardápios; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa 

etária dos alunos; não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras; adaptações nos cardápios quando 
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necessárias são realizadas pela própria escola; e foram observados alimentos abertos sem identificação/data de validade; 

Ausência dos seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; certificado de capacitação 

dos manipuladores; atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; registro de limpeza da caixa d’água, caixa de gordura e controle de 

pragas.  

Resultado da  

Fiscalização 

Em resposta a nutricionista orientou a escola a comunicar a Regional de Ensino sobre a necessidade de construção de refeitório. 

No depósito de alimentos não foram verificadas embalagens abertas sem identificação e os alimentos após abertura são identificados 

com a data de abertura; a escola possui dois depósitos, um para os freezeres e gêneros perecíveis e o outro para o armazenamento dos 

alimentos não perecíveis; ambos os depósitos são pequenos para o número de produção e necessitam de ampliação; os alimentos não 

estavam em contato com o chão; as janelas dos depósitos encontram-se abertas e com telas milimétricas em bom estado de 

conservação, ajustadas ao batente para melhorar a circulação de ar; possui ventilador fixado na parede para auxiliar na ventilação; as 

prateleiras ficam encostadas na parede pelo espaço físico, porém os gêneros não perecíveis são afastados da parede 

A cozinha é pequena para o número de produção, necessitando de ampliação; as janelas e as portas não são de fácil higienização; a 

escola foi orientada a instalar as telas milimétricas removíveis nas janelas e no balcão de distribuição com a finalidade de evitar o acesso 

de vetores e pragas urbanas e melhorar a ventilação e circulação de ar do ambiente. As portas da cozinha e do depósito possuem a 

borracha de vedação contra a entrada de vetores e pragas urbanas e são ajustadas ao batente. No momento da visita todos os 

equipamentos e materiais estavam limpos e organizados na cozinha. A escola não dispõe de pia específica para lavagens das mãos e 

adapta um tanque onde possui facilidades como papel toalha e sabão neutro e álcool gel para a correta lavagem das mãos.  

A escola foi orientada quanto à exposição e divulgação dos cardápios para os alunos e comunidade; os cardápios são elaborados por 

equipe técnica contendo todas as informações nutricionais de acordo com as modalidades de ensino, e a faixa etária, atendendo 
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recomendações nutricionais mínimas necessárias e respeitando a legislação vigente que rege a alimentação escolar. As fichas técnicas 

dos cardápios estão sendo elaboradas pela equipe técnica responsável e ainda não foram enviadas à Regional de Ensino. A escola foi 

orientada a utilizar o hipoclorito de sódio para higienizar frutas e hortaliças e todas as orientações referentes às alterações nos 

cardápios são feitas em visitas técnicas pelas nutricionistas da SEEDF.  

Os atestados de saúde ocupacional (ASO) das merendeiras encontram-se atualizados; as merendeiras realizam treinamentos e 

capacitação; a escola foi orientada a providenciar os registros de limpeza da caixa de água, reservatório de água subterrâneo, caixa de 

gordura e registros de controle de pragas; providenciar a manutenção do reservatório de água. 

Foi entregue modelo de planilha para registro de rotina da higienização dos utensílios, ambientes e equipamentos e de temperatura do 

freezer e geladeira.  

A escola foi orientada quanto aos gêneros alimentícios que são permitidos pela alimentação escolar de acordo com o Decreto nº 36.900, 

de 23/11/2015. Foi solicitado que a escola retirasse do depósito os gêneros da APM como caldo de galinha e de carne e amaciantes para 

carnes, uma vez que a SEEDF envia sal e temperos naturais como alho, cebola, coentro e cebolinha; depósitos e geladeira devem ser de 

exclusividade da alimentação escolar. 
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Escola 11. EC 08 do Cruzeiro 

Data 14/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 366 alunos matriculados, sendo que todos lancham.  

Atende alunos da modalidade de Ensino Fundamental.  

A Instituição possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou ter alunos com necessidades alimentares especiais. 

A escola possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: embalagens abertas; alimentos em contato com chão e em caixas de papelão; não há 

termômetro para aferição da temperatura das preparações; as janelas e portas são de difícil higienização; ausência de tela milimétrica 

nas janelas e portas; as portas não estão ajustadas ao batente. 

Ausência de ficha técnica dos cardápios; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; presença de dim-

dim no freezer; ausência de pia ou essa não dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia das mãos; adaptações nos 

cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; alimentos abertos sem identificação e data de validade. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; certificado 

de capacitação dos manipuladores; atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; certificado de limpeza da caixa d’água, caixa de 

gordura e comprovante de controle de pragas. 

Resultado da  A nutricionista esteve na escola no dia 05/06/2019 e contatou: 
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Fiscalização Em relação ao depósito de alimentos e cozinha, não foram verificadas embalagens abertas sem identificação; os merendeiros foram 

orientados a identificar os alimentos após abertura quando houver necessidade. A escola possui uma área de recebimento de gêneros 

perecíveis, onde é realizada a lavagem e desinfecção com água sanitária própria para verduras e frutas; os alimentos não estavam em 

contato com o chão e no momento da visita não havia caixas de papelão. Foi encontrada caixa de isopor com DinDin e outros itens que 

não são da alimentação escolar e foi solicitado que a escola retirasse da geladeira e do depósito. A escola foi orientada quanto aos 

gêneros alimentícios que são permitidos pela alimentação escolar de acordo com o Decreto nº 36.900, de 23/11/2015 e que os gêneros 

em depósito, freezer e geladeira devem ser de exclusividade da alimentação escolar. 

A SEEF não fornece termômetro às escolas para controle de temperatura dos equipamentos e refeições. A escola foi orientada a 

comprar o equipamento para registros de temperaturas dos freezers e geladeiras.  

As portas são de superfície lisa, lavável sem a presença de frestas e buracos e com borracha de vedação na parte inferior. As portas do 

depósito e da área de recebimento não possuem rodinho de proteção. A unidade escolar foi orientada a providenciar a colocação das 

borrachas de vedação a fim de evitar a entrada de pragas e vetores no ambiente. As janelas internas da cozinha, do balcão de 

distribuição e depósito são dotadas de telas milimétricas e ajustadas aos batentes. As janelas da área de recebimento estavam limpas e 

são mantidas fechadas. As janelas devem ser lisas e de material lavável. A escola foi orientada a instalar telas milimétricas removíveis e 

ajustadas aos batentes evitando o acesso de vetores e pragas urbanas e favorecendo a circulação de ar do ambiente.  

Os cardápios são elaborados por equipe técnica contendo todas as informações nutricionais de acordo com as modalidades de ensino e 

a faixa etária dos alunos, atendendo recomendações nutricionais mínimas necessárias e respeitando a legislação vigente que rege a 

alimentação escolar. As fichas técnicas dos cardápios foram elaboradas pela equipe técnica responsável, sendo encaminhada às 

unidades escolares por meio de Circular SEI-GDF n.º 42/2019 - SEE/CRE PP/UNIAE.  

A escola dispõe de pia exclusiva para lavagem das mãos com o cartaz afixado sobre o correto procedimento de higienização, bem como 
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facilidades (papel toalha e sabão antisséptico). Orientado em visitas sobre sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido 

inodoro e produto antisséptico como álcool 70% para a lavagem correta das mãos e suas identificações.  

Todas as orientações referentes às alterações nos cardápios são feitas em visitas técnicas pelas nutricionistas da SEE e a unidade escolar 

segue diariamente o cardápio.  

Em relação aos documentos, a escola foi orientada a providenciar os atestados de saúde ocupacional (ASO) dos merendeiros, certificado 

de capacitação dos merendeiros, comprovantes de limpeza da caixa de água, reservatório de água subterrâneo, caixa de gordura e 

controle de pragas (dedetização e desratização). A unidade escolar informou que já realizou esses serviços, no entanto a empresa 

terceirizada responsável não entregou os certificados.  
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Escola 12. EC 403 Norte 

Data 06/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 355 alunos matriculados, sendo que todos os alunos lancham na escola.  

Atende alunos do Ensino Fundamental e a modalidade do cardápio é "2 refeições".  

Possui 02 merendeiras terceirizadas.  

A escola possui alunos com necessidades alimentares específicas (intolerância à lactose e excesso de peso).  

Afirmou não possuir horta e não ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar.  

Houve visita da nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; alimentos em contato com o chão; alimentos acondicionados 

em caixas de papelão; prateleiras do depósito encostadas na parede; ausência de termômetro; ausência de tela milimétrica em janelas 

e/ou portas do depósito; o tamanho da cozinha e/ou depósito não é adequado; a quantidade de equipamentos e/ou utensílios não é 

suficiente. 

A escola não possui cardápio específico para o atendimento das necessidades alimentares especiais dos alunos (intolerância à lactose e 

excesso de peso); 

Embalagens abertas sem identificação do produto e prazo para consumo; alimentos prontos sem identificação do produto e prazo para 

consumo; a escola não possui Manual de Boas Práticas; as adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria 

escola; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente; mamão cortado, disposto em bandeja e sem proteção. 
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Não foram apresentados o certificado de capacitação dos merendeiros e o atestado de saúde ocupacional. 

Resultado da  

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola no dia 13/06/2019 e informou:  

Sobre o depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola foi orientada a enviar documento à CRE/PP solicitando construção do 

refeitório, bem como reforma necessária para aumento do depósito e cozinha; no momento da visita não tinham alimentos no chão; 

não havia caixas de papelão no depósito e cozinha. A escola comprou caixas plásticas para armazenamento dos gêneros; a escola foi 

orientada a armazenar os alimentos sempre afastados da parede; as prateleiras são fixas na parede. A SEE não fornece termômetro às 

escolas para controle de temperatura; as janelas e a porta da cozinha possuem telas milimétricas; a escola recebeu geladeira e freezer 

recentemente e a quantidade de utensílios e equipamentos está suficiente.  

A escola enviou lista dos alunos que apresentam restrições alimentares comprovadas por laudo médico e tem recebido a cada 

distribuição os cardápios para cada patologia; não havia embalagens abertas; a escola foi orientada quanto à correta identificação dos 

alimentos prontos; o Manual de Boas Práticas será feito pela equipe de nutrição, conforme cronograma de atendimento; todas as 

orientações referentes às alterações nos cardápios são feitas em visitas técnicas pelas nutricionistas da SEE. A escola alterou cardápio 

devido passeio previsto no PPP da escola; reforçou-se a orientação de que os alimentos devem ser descongelados na geladeira e àqueles 

com tecnologia IQF devem ser retirados do congelador/freezer somente no momento do preparo; a escola foi orientada quanto ao 

correto acondicionamento/armazenamento dos alimentos prontos para servir. 

Em relação à documentação, a direção entrou em contato com a empresa de merendeiras e solicitou os atestados de saúde ocupacional 

(ASO); a escola foi orientada a providenciar os certificados de capacitação dos merendeiros e deixar disponível na cozinha.  

A escola informou que possui projetos de alimentação na escola, inclusive o “Dia da Fruta”, com periodicidade, algumas vezes, semanal. 
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Escola 13. EC 405 Norte 

Data 06/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 230 alunos matriculados (todos lancham).  

Atende alunos dos programas de trabalho Ensino Fundamental e Ensino Especial, na modalidade de cardápio "2 refeições".  

Conta com equipe de 02 merendeiras terceirizadas.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou não ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e não possuir horta.  

Recebeu a visita da nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: instalação elétrica inadequada, com fiação exposta; alimentos acondicionados 

em caixa de papelão; prateleiras do depósito enferrujadas; ausência de termômetro no freezer; ausência de tela milimétrica em janelas 

e/ou portas; ralo sifonado com sistema abre e fecha danificado; tamanho da cozinha e/ou depósito não é adequado; a quantidade de 

equipamentos e/ou utensílios não é suficiente; fogão muito enferrujado;  

Embalagens abertas, sem identificação de prazo de consumo; cardápios não estavam expostos para os alunos e comunidade escolar; não 

existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui manual de boas práticas; as adaptações nos cardápios, quando necessárias, são 

realizadas pela própria escola; alimentos abertos sem identificação e sem prazo para consumo; a escola não utiliza hipoclorito de sódio 

na higienização de frutas e hortaliças; 

Não foram apresentados os documentos: rotina de higienização de utensílios; equipamentos e ambientes; registro de 

capacitação/treinamento das merendeiras; atestado de saúde ocupacional das merendeiras; registro de potabilidade da água; 
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comprovante de limpeza da caixa d'água, caixa de gordura e controle de pragas. O responsável pelas documentações não estava na 

escola e, por esse motivo, os comprovantes/registros não foram apresentados: 

Resultado da  

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola no dia 17/06/2019 e informou: 

Sobre a fiação exposta, que em visitas anteriores já havia orientado a escola sobre a necessidade de proteger a fiação exposta; não havia 

alimentos acondicionados em caixas de papelão; necessidade de trocar as prateleiras do depósito (enferrujadas); a escola foi orientada a 

adquirir termômetro a laser para medição e registro da temperatura; a escola foi orientada a instalar tela milimétrica removível na porta 

do depósito e nas janelas e porta da cozinha, a trocar o ralo da cozinha que está danificado. 

O depósito é pequeno e abafado e há necessidade de reforma de ampliação. 

Faltam colheres e jarras de água/suco; fogão está enferrujado e com necessidade de manutenção/troca. 

A escola foi orientada a identificar os alimentos depois de abertos; o cardápio foi afixado pela nutricionista no dia da visita e a escola 

orientada a sempre dar publicidade ao cardápio; as fichas técnicas foram enviadas por e-mail mas a escola não havia impresso o 

documento; a escola, em alguns momentos, tem a necessidade de alterar o cardápio mas as preparações são mantidas, modificando-se 

apenas o dia dentro da semana em que são servidas; a escola informou que higieniza as frutas e hortaliças com hipoclorito de sódio e que 

no dia da visita do Conselho o composto havia acabado (a escola foi orientada a comprar hipoclorito de sódio). 

A nutricionista orientou que a escola organize e arquive todos os documentos solicitados pelo CAE em uma pasta na cozinha (POP’s, 

atestado de saúde ocupacional, certificado de treinamento das merendeiras, comprovantes de limpeza da caixa d’água, caixa de gordura, 

potabilidade da água e controle de pragas.  

A escola informou que a empresa terceirizada de cocção (G&E) não entregou os atestados de saúde ocupacional dos merendeiros, mas 

que as mesmas já realizaram os exames periódicos e que a empresa fará treinamento com os manipuladores. 
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A escola informou possuir uma parceria com a UnB e que o Manual de Boas Práticas está sendo confeccionado pelos professores e 

alunos. A previsão de entrega é para os próximos dias. 

A Direção informou que em 2018 houve coleta de amostra de água para análise, no entanto o órgão responsável (ADASA) não entregou o 

resultado. Informou ainda que uma equipe da UnB também coletou amostra da água da escola e aguarda o resultado. 
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Escola 14. EC 312 Norte 

Data 12/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 319 alunos matriculados (todos lancham).  

Atende alunos da modalidade de Ensino Fundamental. 

Realizam 01 refeição na escola.  

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir 02 alunos com necessidades alimentares especiais (intolerância à lactose e vegetariano), os quais não 

possuem cardápio especial.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e possui horta escolar  

Afirmou ter recebido a visita da nutricionista da Regional de Ensino no semestre.  

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: alimentos vencidos no depósito; prateleiras encostadas na parede; ausência 

de termômetros; tamanho do depósito e cozinha inadequados e abafados; inexistência de ralo sifonado com sistema abre e fecha; 

quantidade insuficiente de armários, equipamentos e utensílios; existência de tela milimétrica em uma das portas do depósito, porém a 

porta encontrava-se aberta; ausência de tela de proteção nas demais portas e janelas, bem como ausência de rodinho nas portas; pia 

danificada; quantidade de pratos e colheres insuficiente; há ausência de pia ou essa não está dotada de sabonete, papel toalha e/ou 

toucas para assepsia e proteção. 

O cardápio não estava exposto; não há ficha técnica dos cardápios; os cardápios não são elaborados de acordo com a faixa etária dos 

alunos; a escola não possui Manual de Boas Práticas; os alunos com necessidades especiais não são atendidos adequadamente, uma vez 



 
 

36 
 

que não possuem cardápio especial; as adaptações nos cardápios, quando necessárias,  são realizadas pela própria escola; foram 

observados alimentos abertos sem identificação/data de validade; não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, 

legumes e  verduras; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente, inclusive os alimentos congelados pelo método IQF.  

Não foram apresentados os seguintes documentos: certificado de capacitação dos manipuladores; atestado de saúde ocupacional dos 

merendeiros; registro de potabilidade da água; comprovante de limpeza da caixa d’água.  

Resultado da 

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola e informou: 

Os alimentos vencidos foram devidamente descartados e a escola fará a reposição do alimento; as prateleiras não estavam encostadas 

na parede, mas alguns alimentos sim e a escola foi orientada a distanciar os alimentos da parede; a escola não possui verba para adquirir 

o termômetro e a SEEDF não realiza essa aquisição. 

A escola solicitou a reforma e instalação de exaustor, mas ainda não foi atendida; não há ralo e é necessário reforma para instalação; a 

quantidade de armários e equipamentos estão adequados mas há a necessidade de reforma/troca; a escola foi orientada a consertar a 

tela milimétrica instalada na porta do depósito e mantê-la fechada; foi orientada a instalar a tela milimétrica nas janelas e o rodinho de 

proteção nas portas; a escola enviou documento para a Regional informando da necessidade de manutenção na pia da cozinha pois não 

tem verba; a direção não relatou a insuficiência de pratos e talheres. 

A nutricionista orientou a escola quanto à exposição dos cardápios para alunos e comunidade escolar; a escola recebeu as fichas técnicas 

das preparações, no entanto a escola ainda não imprimiu o documento; a equipe técnica realizará a confecção do Manual de Boas 

Práticas de acordo com cronograma de atividades interno; os cardápios são elaborados por nutricionistas e de acordo com os 

parâmetros exigidos pelo FNDE. 

A escola foi orientada a instalar dispenser com sabonete e papel toalha em uma pia para assepsia das mãos. 
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A escola foi orientada a enviar os laudos médicos dos alunos que possuem necessidades alimentares específicas para que os cardápios 

sejam elaborados; as orientações de alteração do cardápio são repassadas pelas nutricionistas nas visitas às escolas e por e-mail 

enviados pela equipe técnica; a escola foi orientada quanto ao correto armazenamento e identificação dos alimentos depois de abertos. 

Os merendeiros relataram utilizar o hipoclorito de sódio na higienização de frutas e hortaliças, mas no momento da visita não tinha 

disponível; os alimentos são descongelados na geladeira e a nutricionista reforçou a orientação quanto aos alimentos IQF. 

Em relação aos documentos, a direção apresentou comprovantes de limpeza de caixa d’água, caixa de gordura e desinsetização 

atualizados. As merendeiras afirmaram possuir comprovante de treinamento e foram orientadas a armazenar o documento na cozinha. 

A empresa G&E ainda não entregou os atestados de saúde ocupacional das merendeiras. Não há registro de potabilidade da água. 

A SEEDF encaminhou o processo para as Diretorias de Engenharia e Arquitetura para manifestação. Até a presente data as Diretorias não 

haviam se manifestado. 
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Escola 15. Centro Educacional GISNO 

Data 19/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 1.000 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, sendo 300 o número de alunos que 

lancham.  

A escola realiza 01 refeição na escola.  

Conta com 04 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e não possuir horta escolar  

A escola informou ter recebido a visita da nutricionista no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: instalações elétricas inadequadas; ausência de termômetro; janelas e/ou portas de difícil 

higienização; ausência de tela milimétrica nas janelas e/ou portas; tamanho da cozinha e depósito inadequado e ambientes  mal 

iluminados. 

Ausência de Manual de Boas Práticas.  

As Conselheiras responsáveis pela visita relataram ainda que a escola possui alunos indígenas dentre os quais 03 relataram alergia à 

carne suína e não foi realizada adaptação de cardápio. Além disso, houve relato do supervisor da escola, responsável pelas informações 

prestadas, que não houve capacitação sobre as fichas técnicas de preparação. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta a nutricionista informou:  

Em relação ao depósito e cozinha: a área de produção está sem duas luminárias que foram retiradas, deixando a fiação elétrica exposta e 
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o local ficou escuro. Foi orientado providenciar a instalação das luminárias para melhorar a iluminação da área, evitar ofuscamentos e 

possibilitar a adequada rotina de manipulação e de higienização. As portas são de difícil higienização, no entanto encontram-se limpas. 

Foi orientado providenciar a instalação de rodinho com borracha de vedação em sua parte inferior para proteção contra a entrada de 

pragas e vetores. A escola foi orientada que as portas devem ser lisas e de material lavável sem furos; foi orientado providenciar a 

instalação de tela milimétrica para a porta de acesso a produção e para a passagem de pratos para isolar a área e melhorar a circulação 

de ar; o tamanho da área de produção e estoque atende a atual demanda da Unidade Escolar (620 alunos comensais nas três 

modalidades de ensino), porém caso tenha aumento do número de comensais será necessário uma ampliação para o local ser 

compatível com a operação. As prateleiras do estoque estão em mau estado de conservação. 

A SEE não fornece termômetro às escolas para controle de temperatura dos equipamentos. A escola foi orientada a adquirir termômetro 

com verba do PDAF conforme circular enviada pela DIAE, bem como registrar as temperaturas em planilhas enviadas por e-mail; 

Encaminhou-se no inicio do ano letivo uma circular solicitando os laudos médicos dos alunos com restrições alimentares que necessitem 

de cardápios especiais adaptados. As escolas foram orientadas a encaminhar os laudos dos alunos para UNIAE via SEI. O CED Gisno 

informou que a escola não possui alunos com necessidades alimentares especiais com laudo e a informação foi reforçada à servidora 

responsável pela Alimentação Escolar durante a visita da nutricionista. 

Sobre os alunos indígenas a escola relatou que eles não possuem restrição alimentar e se alimentam juntamente com os outros alunos e 

têm uma ótima aceitação das refeições ofertada.  

A escola foi orientada sobre a finalidade das Fichas Técnicas de Preparação bem como o seu uso e as dúvidas foram esclarecidas. O 

Manual de Boas Práticas da escola ainda não foi elaborado, uma vez que o quadro técnico de nutricionistas na Regional está reduzido, 

não conseguindo atender a demanda de todas as unidades da região do plano piloto, no entanto a elaboração do documento foi incluída 

no planejamento da equipe. 
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Foram encaminhados para unidade escolar os POPS (Procedimento Operacional Padrão) e as planilhas de registro de temperatura do 

freezer e geladeira, bem como o registro de higienização da cozinha, depósito, equipamentos e utensílios. 
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Escola 16. EC 115 Norte 

Data 19/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 302 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental (todos lancham). 

Os alunos realizam 01 refeição na escola.  

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidades alimentares especiais (anemia falciforme e intolerância à lactose).  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar, possuir horta escolar (porém não utiliza os 

gêneros provenientes da horta na alimentação escolar) e ter recebido a visita da nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: presença de alimentos encostados na parede; ausência de controle de entrada e de saída 

de alimentos; ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas para garantir o 

conforto térmico no ambiente; janelas e/ou portas de difícil higienização; ausência de tela milimétrica em janelas e/ou portas. 

Os cardápios não estavam expostos; cardápios elaborados sem consideração acerca da faixa etária dos alunos; ausência de Manual de 

Boas Práticas; os alunos com necessidades não são atendidos adequadamente. 

 Não foram apresentados os registros de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos. 

Resultado da 

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola e informou que o depósito de alimentos e a cozinha são bem ventilados, evitando a proliferação de 

fungos e carunchos; possuem janelas com telas milimétricas (a escola foi orientada a manter as janelas do depósito limpas e abertas 

para facilitar a entrada de ar). A porta do depósito é de difícil higienização, no entanto encontra-se limpa e com a presença de borracha 
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de vedação em sua parte inferior. A escola foi orientada que as portas devem ser lisas e de material lavável sem furos. A cozinha passou 

recentemente por reforma para colocação de portas de material lavável e lisas, no entanto não são ajustadas aos batentes e não 

possuem telas de proteção. A escola foi orientada quanto à instalação de telas milimétricas nas 02 portas e borrachas de vedação na sua 

parte inferior para evitar a entrada de pragas e vetores. As janelas da cozinha e balcão de distribuição são de material liso e lavável, 

dotadas de telas milimétricas mantendo a circulação de ar ambiente.  

No depósito, os alimentos foram afastados da parede 10 cm e encontram-se a uma distancia de 30 cm do chão; o controle de estoque 

encontra-se atualizado com as fichas de prateleiras em dia; a entrada e a saída de alimentos do depósito são atualizadas por meio do 

Demonstrativo Trimestral e das planilhas da alimentação escolar por meio do Google drive.  

A escola foi orientada a adquirir termômetro com verba do PDAF conforme circular enviada pela DIAE, bem como registrar a 

temperatura em planilhas (enviadas por e-mail). 

Os cardápios são enviados semanalmente na agenda escolar dos alunos. A equipe técnica de nutrição encaminha por distribuição os 

cardápios com as informações nutricionais elaborados conforme faixa etária dos alunos e recomendações estipuladas pelo FNDE. A 

escola foi orientada quanto à exposição dos cardápios em mural para a comunidade escolar e alunos.  

A equipe de nutrição encaminhou no inicio do ano letivo uma circular solicitando os laudos médicos dos alunos com restrições 

alimentares que necessitem de cardápios especiais adaptados. Novamente, a escola foi orientada a encaminhar os laudos para UNIAE via 

SEI. As orientações referentes às alterações nos cardápios são feitas em visitas técnicas pelas elas nutricionistas da SEE. O Manual de 

Boas Práticas da escola ainda não foi elaborado, uma vez que o quadro técnico de nutricionistas na Regional está reduzido, não 

conseguindo atender a demanda de todas as unidades da região do plano piloto, no entanto a elaboração do documento foi incluída no 

planejamento da equipe. Foram encaminhados para escola os POPS (Procedimento Operacional Padrão), bem como o registro de 

higienização da cozinha, depósito, equipamentos e utensílios.  
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Em relação aos documentos, a escala de periodicidade de limpeza da cozinha e depósito, equipamentos e utensílios foram 

disponibilizados para a escola. Orientou-se para o correto seguimento e a sua afixação em mural na cozinha. Entregue modelo de 

planilha para registro de rotina da higienização dos utensílios, ambientes e equipamentos.  
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Escola 17. EC 304 Sul 

Data 27/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 222 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo 222 o número de alunos que lancham.  

Os alunos realizam 01 refeição na escola. 

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais e não possuir horta escolar.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Nos arredores da escola foram observadas situações que atraem vetores urbanos para o ambiente.  

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: prateleiras encostadas na parede; ausência de controle de entrada e saída de alimentos; 

ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o 

conforto térmico no ambiente; janelas/portas de difícil higienização; ralo sifonado com sistema de abre e fecha inexistente ou 

danificado; insuficiente quantidade de equipamentos e/ou utensílios; tamanho da cozinha e depósito inadequado. 

Cardápios não expostos ao público; ausência de Manual de Boas Práticas de Fabricação; as adaptações nos cardápios são realizadas pela 

própria escola; presença de alimentos abertos sem identificação e data de validade; a escola não utiliza hipoclorito de sódio na 

higienização de frutas, legumes e verduras; foram observados alimentos prontos, sem proteção. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, ambientes e equipamentos; ausência de 
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registro de capacitação ou treinamento dos manipuladores; ausência de registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO); 

ausência de registro de limpeza de caixa de gordura.  

A escola informou que a empresa G&E não envia sanitizante de alimentos, apenas água sanitária. 

Resultado da 

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola no dia 05/08/2019 e informou, em relação aos arredores, que há a presença de baldes e estantes de 

ferro que são utilizados para guardar rodos e vassouras. Os baldes são utilizados exclusivamente para armazenar folhas secas ou lixo 

seco. A escola foi orientada a dispor os baldes virados para baixo e descartar de imediato o lixo retirado do pátio e arredores da escola. 

Em relação ao depósito, as prateleiras são afixadas na parede e as merendeiras sempre são orientadas a armazenar os gêneros distantes 

da parede. O controle de entrada e saída dos alimentos é realizado diariamente nas planilhas online; a escola foi orientada a adquirir 

termômetro à laser com recursos próprios e preencher as planilhas de controle de temperatura enviadas pela nutricionista em visita 

anterior. A ventilação no depósito é inadequada; as janelas e basculantes são higienizados com a retirada das telas removíveis e a porta 

não é lisa (possui frestas de difícil higienização); ausência de ralo; há a necessidade de bacias (a direção irá providenciar). 

Na cozinha os armários e bancadas não são suficientes e a escola demanda por uma geladeira maior; a quantidade de alimentos não 

perecíveis que a escola cabe no depósito, porém afastá-los da parede deixaria o espaço do centro bem estreito, havendo a necessidade 

de ampliar o depósito. 

O cardápio estava exposto; o Manual de Boas Práticas da escola ainda não foi elaborado, uma vez que o quadro técnico de nutricionistas 

na Regional está reduzido, não conseguindo atender a demanda de todas as unidades da região do plano piloto, no entanto a elaboração 

do documento foi incluída no planejamento da equipe. As escolas são orientadas a informar as nutricionistas quando da necessidade de 

alterar/ajustar o cardápio; os alimentos abertos estavam devidamente identificados; a escola não dispunha de hipoclorito de sódio para 

higienização de frutas e hortaliças e aguarda a empresa G&E providenciar; no momento da visita não havia alimentos prontos sem 
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proteção. 

Em relação aos documentos, havia registro de rotina de higienização dos utensílios; as merendeiras afirmaram ter recebido treinamento 

no dia 18/07/2019 e terem realizado os exames periódicos, mas a empresa não entregou os certificados e nem os atestados (foi 

orientado que deixem uma cópia dos documentos na cozinha); não há comprovante de limpeza da caixa de gordura (a escola informou 

que o serviço foi realizado pela empresa Juiz de Fora, mas a mesma não entregou o comprovante). 
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Escola 18. EC 05 Sul 

Data 27/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 340 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo 340 o número de alunos que lancham.  

Os alunos realizam 01 refeição na escola.  

Possui 02 merendeiras terceirizadas.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou não ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da 

Regional de Ensino no semestre.  

A escola não possui horta. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: embalagens abertas; alimentos em contato com o chão; prateleiras enferrujadas e 

encostadas na parede; incidência de raios solares nos alimentos; ausência de termômetro nos freezeres; ventilação e circulação de ar 

inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; janelas e/ou portas de difícil higienização; telhado sem forro ou com furos; 

ausência de tela milimétrica nas janelas e/ou portas; ausência de ralo sifonado abre e fecha; porta sem rodinho de proteção contra a 

entrada de vetores; tamanho da cozinha e/ou depósito não é adequado e; quantidade de equipamentos e/ou utensílios não é suficiente; 

Os cardápios não estavam expostos; a escola não possui Manual de Boas Práticas; ausência de pia dotada de sabonete, papel toalha e 

toucas para assepsia das mãos; adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola e; alimentos abertos, 

sem identificação de prazo de consumo e; presença de caldo de carne na cozinha. 

Não foram apresentados os documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; certificado de 
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capacitação dos merendeiros e atesto de saúde ocupacional dos merendeiros; 

Resultado da 

Fiscalização 

Até o fechamento deste a SEEDF não havia se pronunciado. 
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Regional de Ensino de Taguatinga 
 

Escola 1. EC 19 

Data 16/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 282 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo que todos alunos lancham.  

A Instituição possui horta e mencionou fazer trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 04 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou ter alunos com necessidade alimentares especiais e que eles são adequadamente atendidos. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório, foram encontrados alimentos em contato com chão; prateleiras e alimentos 

encostados nas paredes; ausência de termômetro; portas sem ajuste ao batente; ausência de ralo sifonado com sistema abra e fecha; e 

quantidade de equipamentos e/ou utensílios insuficientes. 

Os cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui Manual de Boas Práticas; há alimentos 

abertos sem identificação de data de validade. 

Ausência dos seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; comprovante de limpeza 

da caixa d’água e da caixa de gordura. 

Resultado da 

Fiscalização 

A nutricionista esteve na escola no dia 23/05/2019 e pontuou: 

As planilhas de higienização das instalações e dos equipamentos estavam atualizadas e devidamente armazenadas na área de preparo 

em local de fácil acesso para consulta. O encarregado da alimentação escolar informou que a quantidade de utensílios e equipamentos 
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são suficientes (a escola possui 02 freezers horizontais, 01 geladeira; 01 fogão de 6 bocas e 01 balança). Durante visita acompanhou-se a 

oferta do lanche e não houve necessidade de lavar os talhares para continuar a distribuição. 

Quanto aos alimentos abertos, foi constatado em visita técnica que estão adequadamente armazenados e identificados em recipiente 

próprio. O cardápio da semana, onde constam os nomes da equipe técnica, estava exposto na área externa da Cantina, de forma visível 

ao público. Informou que os alimentos perecíveis e não perecíveis estavam armazenados adequadamente em prateleiras; as prateleiras 

da área de armazenamento estão afastadas das paredes; foi observada a destinação de uma prateleira exclusiva para o armazenamento 

dos gêneros perecíveis, em vasilhames. 

Em relação à estrutura física da área de preparação, verificou-se que foi sanado pela escola o ajuste ao batente da porta. A direção da 

escola se comprometeu a providenciar o reparo do sistema abre e fecha do ralo sifonado. 

A ficha técnica dos cardápios, onde constam as especificações das preparações, encontra-se em fase de elaboração pela Gerência de 

Planejamento e Educação Alimentar da SEE; o Manual de Boas Práticas está em fase de elaboração pela equipe técnica da Regional de 

Ensino, com prazo de conclusão para junho/2019. 

A EC 19 foi orientada a adquirir o termômetro, quando possuir verba disponível (PDAF).  

A direção da escola solicitou à Empresa Real os comprovantes dos procedimentos de limpeza da caixa d`água e caixa de 

gordura, realizados no dia 09/02/2019, juntamente com o procedimento de dedetização. O corpo diretivo foi orientado a manter a 

documentação atualizada e arquivada na escola. 
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Escola 2. CEF 09 

Data 16/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 552 alunos matriculados no Ensino Fundamental, sendo uma média de 552 alunos que lancham.  

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola não possui horta e mencionou fazer trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidade alimentares especiais e que atende suas especificidades com cardápios adaptados. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; foram encontradas embalagens danificadas 

(pacote de macarrão) e abertas, bem como insetos dentro das embalagens (presença de larvas e mariposas no arroz e formiga no 

macarrão); alimentos em caixas de papelão; prateleiras enferrujadas, em mau estado de conservação e encostadas nas paredes;  

alimentos encostados nas paredes; falta de controle de entrada e saída de alimentos; ausência de termômetro nos congeladores e 

refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; janelas e/ou portas de difícil 

higienização com vidro quebrado; ausência de tela milimétrica nas janelas e/ou portas; portas sem ajuste ao batente; insetos e/ou 

animais sobrevoando ou circulando pelo local; resíduos expostos (clara de ovo em bandeja de alimento); o tamanho da cozinha e/ou 

depósito não é adequado; quantidade de equipamentos e/ou utensílios insuficientes; ausência de pia ou essa não dotada de sabonete, 

papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui Manual de Boas Práticas; aluno com 

necessidade alimentar específica não é atendido com cardápio especial. 
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Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios e ambientes; certificado de capacitação 

dos manipuladores e comprovante de limpeza da caixa d’água. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em visita à escola, a nutricionista da Regional confirmou que o número de alunos matriculados é 552, porém a média de alunos fazem 

refeição na escola é de 402 alunos. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório, informou que a escola dispõe de um pequeno refeitório em frente à cozinha 

com mesas e bancos de MDF, no entanto, é insuficiente para atendimento de todos os alunos.  

Foi orientado que as embalagens abertas fossem devidamente identificadas e que o depósito e o refrigerador fossem higienizados para 

remoção dos resíduos; os gêneros contaminados foram devidamente descartados pela nutricionista e repostos pela escola. 

O depósito da escola é pequeno para armazenar os gêneros alimentícios e permitir a movimentação adequada do servidor. No entanto, 

foi solicitado que as estantes fossem afastadas e que os gêneros fossem afastados das paredes. Também foi solicitado que os gêneros 

fossem organizados nas prateleiras e as caixas de papelão retiradas dos depósitos. 

A escola dispõe de pia no interior da cozinha para uso exclusivo dos manipuladores de alimentos, no entanto no dia da visita não havia 

sabão e papel. Foi solicitada à escola a reposição. 

Em relação às prateleiras enferrujadas (prateleira em mau estado de conservação); Quantidade de equipamentos e/ou utensílios 

insuficientes; Ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; Janelas e/ou portas de difícil higienização (vidro quebrado); 

Ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; Portas sem ajuste ao batente: a escola foi orientada a corrigir as inconformidades 

utilizando o recurso do PDAF, no entanto a escola informou que o valor disponibilizado foi insuficiente para sanar as dívidas da escola e 

providenciar eventuais reparos. 

Em relação à falta de controle de entrada e saída de alimentos, a escola foi orientada a atualizar a ficha de prateleira de alimentos. 
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A escola disponibiliza o cardápio do dia em um quadro branco em frente à cozinha, no entanto foi solicitado que o cardápio semanal 

enviado pela SEE fosse divulgado; as fichas técnicas das preparações estão sendo elaboradas pelas nutricionistas da Diretoria de 

Alimentação Escolar e da Gerência de Planejamento e Educação Alimentar.  

A nutricionista informou que os Manuais de Boas Práticas das 63 escolas de Taguatinga estão em fase final de elaboração para serem 

distribuídos e aplicados nas instituições de ensino em junho/2019. 

O CEF 09 possui 01 aluno com necessidade alimentar especial (Diabetes Mellitus tipo 1) e que foi informado, por meio do envio do Laudo 

Médico às nutricionistas da Regional de Ensino apenas em 10/04/2019. Informa ainda que o aluno é atendido pelo Programa desde a 2ª 

Distribuição/2019, uma vez que foram adquiridos alimentos para alunos com necessidades alimentares especiais com recurso do 

PDAF autorizado pela Portaria n°35 de 19/02/2016, de acordo com o Decreto n° 37.349, de 18/05/2016, bem como a Circular 

nº001/2016 - DIAE, de 24/02/2016. 

Em relação à documentação, foi solicitado que a escola atualizasse os registros. 
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Escola 3. Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte – CEMTN 

Data 16/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1468 alunos matriculados na modalidade Ensino Médio, sendo uma média de 1144 alunos que lancham.  

A escola possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 05 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

A visita do CAE foi realizada em conjunto com a nutricionista da Regional de Ensino e na oportunidade foram observados objetos em 

desuso aos arredores da cozinha. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; foram encontrados alimentos em contato com 

chão; alimentos em caixas de papelão; prateleiras e alimentos encostados nas paredes; ausência de termômetro nos congeladores e 

refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; ausência de tela milimétrica em 

janelas e/ou portas e quantidade de equipamentos e/ou utensílios insuficientes. 

Os cardápios não estão expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui Manual de Boas Práticas; ausência de pia ou 

essa não dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção; adaptações nos cardápios quando necessárias são 

realizadas pela própria escola e foram encontrados alimentos abertos sem identificação e data de validade. 

Não foram apresentados os documentos: registros de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; atestados de saúde 

ocupacionais (ASO); comprovante de limpeza de caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo e da caixa de caixa de gordura. 



 
 

55 
 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista da Regional de Ensino e a escola informaram que a unidade, no momento da visita do CAE passava por 

reforma, que foram concluídas e o lixo proveniente da mesma foi retirado. Em relação ao animal encontrado na ocasião, foi informado 

que o mesmo não tinha a escola como residência. Ele pulou o muro e adentrou nas dependências da escola. A escola ressaltou que 

regularmente promove a dedetização dos ambientes a fim de sanar qualquer foco de roedores ou insetos que venham a contaminar 

alimentos ou pessoas (notas fiscais que comprovam a execução de serviço de controle de pragas foram anexadas ao processo SEI). 

A escola dispõe de dois pequenos refeitórios em frente à cozinha com mesas e bancos em MDF, no entanto, a quantidade é insuficiente 

para atendimento de todos os alunos. A escola informou que aguarda verba para a aquisição de mais mesas e bancos destinadas ao 

refeitório. 

Os alimentos que se encontravam no chão ou em caixas de papelão foram retirados e armazenados em locais apropriados; os alimentos 

foram organizados e afastados da parede deixados a uma distância apropriada. As prateleiras não se sustentam sozinhas como o peso 

dos produtos e devido a isso, as mesmas estão aparafusadas na parede, o que impossibilita a sua movimentação. 

A escola disponibiliza o cardápio semanal em um mural ao lado da cozinha e do refeitório, no entanto, foi solicitado que o cardápio 

semanal emitido pela SEE fosse disponibilizado no local e na entrada da unidade também; as fichas técnicas das preparações estão 

sendo elaboradas pelas nutricionistas da DIAE/GPEA a fim de padronização dos cardápios do Programa de Alimentação Escolar – PAE/DF, 

tão logo serão encaminhadas as unidades escolares; os Manuais das 63 escolas de Taguatinga estão em fase final de elaboração para 

serem distribuídos e aplicados nas instituições de ensino em junho/2019. 

A escola possui uma pia no interior da cozinha para uso exclusivo dos manipuladores de alimentos, no entanto no dia da visita não havia 

sabonete líquido e papel. A escola informou que todos os itens básicos de higienização foram providenciados. 

Em relação às adaptações do cardápio ser realizada pela própria escola, a nutricionista informou que as adaptações são feitas com o 
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consentimento da nutrição e que a equipe está em constante comunicação com os responsáveis pela alimentação escolar.  

A escola foi orientada a colocar identificação nos alimentos abertos e a nutricionista ressaltou que as merendeiras e os responsáveis pela 

alimentação escolar passam por constantes treinamentos para adequação da alimentação no que tange a legislação sanitária. 

Em relação ao atestado de saúde ocupacional (ASO) e registros de higienização de utensílios, equipamentos e ambientes, a escola 

informou que a higienização é realizada rotineiramente, mas que não eram registradas. A escola providenciará a formalização das listas 

específicas de rotinas de limpeza da cozinha e depósito. 

Em relação à limpeza da caixa d’água, caixa de gordura e reservatório de água subterrâneo, a escola informou que a última higienização 

realizada foi em 18/03/2019, período anterior à visita do CAE. As notas fiscais dos serviços realizados foram anexadas ao processo.  
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Escola 4. EC 39 

Data 16/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 494 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo uma média de 320 alunos que lancham.  

A escola possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 01 merendeira terceirizada e 02 merendeiras efetivas.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidades alimentares especiais e que não consegue atender suas especificidades. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observados objetos abandonados em desuso. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; foram encontradas embalagens danificadas e 

abertas; alimentos em contato com o chão, alimentos armazenados em caixas de papelão e encostados nas paredes; ausência de 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; ausência de tela milimétrica em janelas e/ou portas; a quantidade de equipamentos 

e/ou utensílios insuficientes. 

Os cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui Manual de Boas Práticas; alunos com 

necessidades alimentares especiais não são atendidos com cardápios adaptados; adaptações nos cardápios, quando necessárias, são 

realizadas pela própria escola; foram encontrados alimentos abertos sem identificação de data de validade. 

Não foram apresentados ao Conselho os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; 

atestado de saúde ocupacional das merendeiras (ASO); comprovante de limpeza da caixa d’água e comprovante de limpeza caixa de 

caixa de gordura. 
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Resultado da 

Fiscalização 

Em pronunciamento, a nutricionista da Regional de Ensino e chefe da Unidade de Infraestrutura e Apoio Educação – UNIAE esclarecem 

que a escola possui 483 alunos matriculados, sendo que a média de alunos que fazem refeição na escola é de 330 alunos. Atende alunos 

da modalidade Pré-escola e Ensino Fundamental 01 refeição (séries iniciais – 1º ao 5º ano) e conta com uma equipe de 02 merendeiros 

efetivos e 01 merendeiro terceirizado. 

Em relação aos objetos abandonados em desuso: o mobiliário antigo que possui patrimônio e que foi substituído está aguardando o 

recolhimento pela sede em um local bem distante da cantina da escola. 

Em relação ao refeitório, foi informado que há um espaço em frente à cozinha com mesas e bancos que antigamente era usado para 

atender ao integral. Com o fim da modalidade, o espaço permaneceu e hoje atende basicamente os alunos da pré-escola, não sendo 

suficiente para todos os alunos. 

Em relação à disposição dos gêneros alimentícios armazenados no depósito, foi informado que os alimentos estavam nas caixas plásticas 

e não diretamente em contato com o chão. Foi orientado que as caixas ficassem sobre pallets ou sobre as estantes, nunca no chão; os 

gêneros não perecíveis estavam nas suas caixas aguardando serem organizados nas prateleiras, uma vez que a entrega dos gêneros não 

perecíveis pela GCDAE foi feita no dia anterior a visita realizada pelo CAE; as estantes da escola são de alvenaria revestidas por azulejos. 

Foi ressaltado que não há espaço no fundo para abrigar ou permitir o trânsito de insetos. 

Em relação à ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores, os equipamentos em comento adquiridos pela SEE não 

possuem termômetro. No entanto, foi orientado que as inconformidades fossem corrigidas com a verba do PDAF. 

Em relação à ausência de tela milimétrica, foi informado que todas as janelas da cozinha e depósito são teladas, apenas a porta da 

cozinha que não tem tela. No entanto esta porta é mantida ajustada ao batente, possui rodinho novo e é mantida fechada. Não há essa 

necessidade de instalação de tela na porta da cozinha. 



 
 

59 
 

Quantidade de equipamentos e/ou utensílios insuficientes: a escola informou que não há essa insuficiência. 

A escola disponibiliza o cardápio num painel na entrada da escola para a fácil visualização dos pais, no entanto, a escola informou que o 

CAE quer que o cardápio emitido pela SEE fosse impresso e colocado junto. Orientamos a escola que atendesse tal solicitação. 

As fichas técnicas das preparações estão sendo elaboradas pelas nutricionistas da DIAE/GPEA a fim de padronização dos cardápios do 

Programa de Alimentação Escolar – PAE/DF; os Manuais das 63 escolas de Taguatinga estão em fase final de elaboração para serem 

distribuídos e aplicados nas instituições de ensino em junho/2019; em relação aos alunos com necessidades alimentares especiais não 

serem atendidos com cardápios adaptados, foi informado que até o momento a UNIAE não recebeu nenhum laudo médico de aluno com 

necessidade alimentar especial. Foi orientado à escola que repassasse o laudo assim que o pai do aluno encaminhasse. 

Todas as escolas têm autonomia para adaptar o cardápio de acordo com o amadurecimento das frutas que recebem ou da 

disponibilidade dos gêneros em estoque. 

Em relação aos alimentos abertos sem identificação de data de validade, a escola foi orientada que providenciasse etiquetas com 

identificação dos gêneros abertos (nome do gênero e data de abertura). 

Em relação aos documentos não apresentados, a escola foi orientada a atualizar os registros; o atestado de saúde ocupacional da 

funcionária terceirizada está desatualizado devido a mudança da empresa responsável. Agora com a definição da empresa responsável 

pelas merendeiras os ASO deverão ser atualizados. 
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Escola 5. CEI 08 

Data 11/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 333 alunos matriculados na modalidade Pré-escola, sendo 220 o número de alunos que fazem refeição na escola. 

Possui 01 merendeiro efetivo e 01 merendeiro terceirizado.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais e afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e 

adequada no currículo escolar. 

A escola possui horta escolar. 

Afirmou ter recebido a visita de nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao refeitório, depósito de alimentos e cozinha: foram observadas prateleiras encostadas nas paredes; ausência de 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; janelas e/ou portas de difícil higienização; ausência de tela milimétrica na janela da 

cozinha; ausência de pia, sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

As adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de limpeza de caixa d´água e registro de limpeza do reservatório de água 

subterrâneo. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista da Regional de Ensino orientou a escola a afastar os gêneros alimentícios da parede do depósito; a adquirir 

termômetro para monitoramento da temperatura. 

A direção da escola providenciará a instalação de tela milimétrica em uma das janelas da cozinha, tendo como previsão o final de mês de 

agosto. 
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Há pia exclusiva para lavagem das mãos na cozinha, com presença de sabonete, papel toalha e produto antisséptico (álcool em gel). 

Em relação às adaptações nos cardápios, a cada distribuição é enviado às escolas os cardápios a serem seguidos. A escola realizada as 

adaptações conforme alguma atividade excepcional da unidade (jogos, passeios). A escola é orientada a manter a frequência dos 

gêneros estabelecida para aquele período da distribuição. 

A escola anexou ao processo o comprovante de limpeza da caixa d’água, realizada no dia 26.07.2019. 
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Escola 6. CEF 11 

Data 11/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 940 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental 01 refeição, sendo 500 o número de alunos que lancham na 

escola. 

Possui 02 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou não ter incluído o tema da Alimentação Saudável e Adequada no currículo escolar, não possuir horta escolar e não ter recebido 

a visita da nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraiam vetores urbanos para o ambiente (antiga cantina comercial desativada) e presença de objetos 

abandonados em desuso. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório, foram encontradas instalações elétricas inadequadas; presença de 

embalagens abertas; prateleiras enferrujadas; presença de alimentos encostados na parede; ausência de termômetros nos congeladores 

e refrigeradores; janelas/portas, chão/paredes são de difícil higienização; telhado sem forro e/com furos; ausência de tela milimétrica 

em janelas e/ou portas; portas não são ajustadas ao batente; presença de insetos e/ou animais sobrevoando ou circulando pelo local 

(pombos e ratos); quantidade insuficiente de equipamentos/utensílios; ausência de pia, sabonete, papel toalha e/ou toucas para 

assepsia e proteção; reservatório de água está em mau estado de conservação. 

Os cardápios não estavam expostos; ausência de ficha técnica dos cardápios; adaptações no cardápio, quando necessárias, são 

realizadas pela própria escola; presença de alimentos abertos sem identificação e data de validade. 
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Não foram apresentados os seguintes documentos: certificado de treinamento dos manipuladores e registro de potabilidade da água. 

 O Conselheiro que realizou a visita ressaltou que a escola possui instalações deterioradas devido à falta de manutenção, com destaque 

para a parte hidráulica, elétrica e revestimentos, os quais se encontram em condições precárias. A escola enfrenta problemas de 

alagamento na cozinha, depósito e refeitório. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista da Regional de Ensino informou que visitou a escola dia 05/08 e informou, a respeito do perfil da escola, que 

o número de alunos que lancham é contabilizado pela escola e enviado a UNIAE a cada distribuição para realização do planejamento 

e aquisição dos gêneros. Conforme informou a direção da Instituição no momento não há crianças com necessidades alimentares 

especiais, não há nenhum laudo médico enviado pelos pais. A coordenadora pedagógica informou que não há um projeto específico 

sobre alimentação, mas que o tema é tratado de forma transversal em diversas matérias. 

Em relação aos arredores da escola, durante a visita da nutricionista ainda havia entulho e objetos em desuso nas áreas próximas da 

cozinha e a escola foi orientada a retirar. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório, a nutricionista informou que não foi observado nenhuma fiação exposta, 

exceto o fio do ventilador. Foi solicitado reparo a fim de que os fios não fiquem expostos; não foram observadas embalagens abertas ou 

sem identificação; as prateleiras do depósito são de concreto, e as da cozinha revestidas de cerâmica; no depósito não havia alimentos 

encostados na parede; não há termômetros nos freezeres e geladeira, e foi solicitado à direção a aquisição; as portas e janelas 

encontram-se enferrujadas, com desgaste nas pinturas, e a escola foi orientada a realizar reparo e/ou a troca das janelas/porta; há um 

furo no teto de PVC devido à explosão de uma panela, a escola foi orientada a realizar o reparo. . Foi orientado o reparo. A direção 

informou que a CRET já havia sido comunicada, porém não dispõe de verbas; não há telas milimétricas nas janelas e na porta, bem como 

ausência do rodinho na porta de acesso, e a escola foi orientada a instalar as telas; quantidade insuficiente de panelas e pratos e os 
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talheres estão desgastados; em relação à pia exclusiva para lavagem das mãos, havia a presença de papel toalha no local destinado. 

Durante visita da nutricionista observou-se exposição do cardápio para comunidade escolar. 

Em relação à documentação: a Direção informou que durante o recesso escolar foi realizado a limpeza da caixa d'água, porém não há o 

comprovante, uma vez que a empresa Real não havia disponibilizado; os merendeiros terceirizados receberam treinamento no primeiro 

semestre (09/04/2019) e no segundo semestre (11/07/2019). 

Os nutricionistas ressaltaram que algumas das inconformidades relatadas pelo CAE já haviam sido sinalizadas pelos nutricionistas da 

Regional de Ensino em visitas anteriores e, quando a direção da escola é questionada, informa que se trata de uma escola antiga que 

necessita de grande reforma. A direção informou ainda que a CRET é ciente das necessidades da Instituição, e que estão buscando 

soluções. 

O Processo foi enviado pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educação – SIAE à Diretoria de Engenharia - DIRED, para ciência e 

manifestação quanto às inconformidades relacionadas à falta de manutenção e reforma da escola (hidráulica, elétrica e revestimentos).  

Até o fechamento deste Relatório a Diretoria não havia se manifestado. 
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Regional de Ensino de Planaltina 
 

Escola 1. CEF São José 

Data 12/03/2019 

Perfil da escola A escola possui 210 alunos matriculados na modalidade de Pré-escola e Ensino Fundamental;  

Possui 02 merendeiros terceirizados; 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: alimentos em contato com o chão e dentro de caixas de papelão; prateleiras encostadas 

nas paredes; falta de controle de entrada e saída de alimentos; congelador se encontra sem termômetro; portas sem tela milimétrica; 

portas inadequadas e em mau estado de conservação; portas sem rodinho; a escola possui mais de um depósito; depósito e cozinha são 

abafados; ventilação e circulação de alimentos de ar são inadequadas e incapazes de garantir conforto térmico; o tamanho da cozinha 

não é adequado; janelas são inadequadas; janelas da cozinha sem telas de proteção; ventilador empoeirado; quantidade de 

equipamentos é insuficiente; pia sem sabonete e papel toalhas para lavar as mãos; ralo sifonado com sistema abre e fecha está 

danificado; a escola não possui refeitório; alimentos abertos sem identificação de data de validade. 

Os alimentos são descongelados à temperatura ambiente; cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; 

cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, ambientes e equipamentos; certificado de 

treinamento dos merendeiros. 

Resultado da As nutricionistas da Regional de Ensino realizaram visita técnica à escola e informaram que não foram encontrados alimentos em 
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Fiscalização contato com o chão e que os mesmos estavam em prateleiras e paletes (de madeira); a escola foi orientada a trocar os paletes de 

madeira por material lavável, impermeável e de fácil higienização.; os gêneros não-perecíveis foram entregues no dia da visita técnica e 

ainda não haviam sido retirados das caixas de papelão, a escola foi orientada a retirá-los em sua totalidade e armazená-los de forma 

correta; as prateleiras do depósito são encostadas na parede (uma delas é possível afastar, as outras não por falta de espaço no 

depósito); a escola foi orientada a manter as fichas de prateleira em dia; em relação à ausência de termômetro, as nutricionistas 

informaram que nenhuma escola da Coordenação de Ensino de Planaltina possui termômetro no congelador e que por se tratar de uma 

aquisição para muitas escolas sugeriram que fosse realizada à nível central; a escola foi orientada a colocar tela na porta do depósito, a 

trocar a porta (material liso, lavável e impermeável), e a instalar rodinho de proteção. 

Em relação à estrutura física do depósito, informaram que a escola possui um único depósito destinado ao acondicionamento de 

gêneros não-perecíveis; o depósito possui janelas pequenas que impedem a correta ventilação e que trata-se de um problema 

estrutural, uma vez que a escola é antiga e possui uma estrutura inadequada para a produção de alimentos; há  a necessidade de uma 

reforma e ampliação de toda a estrutura do depósito para sanar a inconformidade.  

Em relação à estrutura física da cozinha, informaram da necessidade de uma reforma e ampliação de toda a estrutura; a escola foi 

orientada a trocar as janelas e a porta (material liso, lavável e impermeável), instalar telas milimétricas na janela e na porta, instalar 

rodinho de proteção na porta, manter o ventilador limpo (apesar de não ser permitido o uso de ventilar na área de produção - item 

4.1.10 da RDC 216/2004 – ANVISA), adquirir sabonete, papel toalha e gel antisséptico, utilizar uma das pias da cozinha para a assepsia 

das mãos até que se faça a reforma. 

Informaram que a quantidade de equipamentos é insuficiente e não há espaço físico para acomodar novos equipamentos, o que reforça 

a necessidade de ampliação da cozinha; em relação à ausência de refeitório, informaram que se trata de um problema estrutural que 

deve ser resolvido no momento de ampliação da cozinha. 



 
 

67 
 

A escola foi orientada a realizar o descongelamento sob refrigeração e a identificar todos os alimentos abertos e não utilizados em sua 

totalidade; os cardápios estavam expostos no dia da visita técnica; as fichas técnicas já foram enviadas para todas as escolas e estas 

foram orientadas quanto a sua função e uso; os cardápios estão sendo elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos. 

Em relação aos documentos, a nutricionista informou que a escola foi orientada, novamente, a fazer o registro de rotina de higienização 

dos equipamentos, utensílios e ambientes; a empresa de merendeiras terceirizadas, G&E, possui programação para realizar novo 

treinamento em julho/2019. 

Em pronunciamento, a escola salientou que a atual equipe gestora tem plena consciência da total responsabilidade e do zelo para com 

as questões da alimentação escolar, tendo tomado inúmeras providências no sentido de melhorar a qualidade da alimentação e o bom 

armazenamento dos gêneros alimentícios. A escola listou as providências adotadas na tentativa de melhorar o máximo possível esse 

setor, quais sejam:  

 retirada da porta do depósito de dentro do ambiente interno da cantina, visto que o tamanho inadequado e o trânsito de 

pessoas para entrega de alimentos causavam transtornos e maior possibilidade de contaminação alimentar (ressalta que tanto a 

cozinha quanto o depósito são inadequados no tamanho, ventilação e estrutura); 

 troca do piso interno da cantina que se encontrava caótico e com colocação de cerâmica no local onde foi retirado a porta 

(2018); 

 reforma geral dos armários internos da cantina; 

 aquisição de material e utensílios para a cantina (pratos, talheres, conchas e facas, escorredores de vasilhas, vasilhas de plástico 

com tampa grandes para acondicionar alimentos, aquisição de balança com capacidade para 50 kg, freezer, etc); 

 construção da parceria com a 4D engenharia de Formosa que doou o projeto de ampliação da EU (construção de duas salas de 

aula, banheiros para Educação Infantil, depósito, cozinha e refeitório para os alunos, tudo dentro das normas legais de 
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acessibilidade e higienização para os alimentos). O projeto foi aprovado pela Engenharia de SEE (Processo SEI nº 00080-

00095136/2018-39, mas a obra não foi realizada pela falta de recurso e/ou licitação por parte dos setores responsáveis; 

 troca dos servidores terceirizados da cantina no início de 2019 que, após diálogos, não apresentaram as melhorias consideradas 

necessárias para a lida com a alimentação escolar na escola; 

 retirada do ventilador da cozinha; 

 colocação de borrachas de vedação (rodinho) nas portas do depósito e da cozinha; 

 providenciadas fichas de controle de prateleiras, placa de validades de alimentos, cronograma de limpeza e higienização dos 

ambientes; 

A escola salientou que se o setor da alimentação escolar ainda carece de melhorias, outros setores da escola, carecem mais ainda, como: 

pintura geral, pátio coberto ou quadra coberta, banheiros para crianças de Educação Infantil, e outros. Informou que “as demais 

inconformidades estão impossibilitadas de serem sanadas no momento devido à ausência e insuficiência de recursos, visto que a 

quantidade dos recursos destinados anualmente não têm sido o suficiente para sanar todas as demandas da escola, que foi construída 

na década de 90 do século passado, não tendo por parte da engenharia da SEE nenhuma ampliação considerável nesse período.” A 

escola solicitou que instâncias superiores auxiliem a conseguir a disponibilização de recursos e/ou a concretização do projeto que se 

encontra plenamente aprovado. Finaliza agradecendo as avaliações feitas pelo CAE no intuito de cada vez mais ofertar um serviço à 

altura do que os estudantes merecem, meta que tem sido incansavelmente perseguida pela equipe gestora do triênio 2017-2019. 

O Processo foi submetido à Diretoria de Arquitetura. 

Até o fechamento deste relatório o setor não havia se pronunciado.  
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Escola 2. CED 03 

Data 30/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1600 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, sendo uma média de 1200 alunos 

que lancham. 

A escola possui horta e mencionou não fazer trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 4 merendeiros terceirizados e 2 efetivos.  

A escola mencionou não ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraiam vetores urbanos para o ambiente (lixo a céu aberto, água parada, animais na escola, etc.) e há 

objetos abandonados em desuso.  

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; prateleiras e alimentos encostadas nas 

paredes; ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; não há ventilação e circulação de ar adequada e capaz de garantir 

o conforto térmico; janelas e/ou portas são de difícil higienização; chão e/ou paredes são de difícil higienização; ausência de tela 

milimetrada em janelas e/ou portas; ralo sifonado, com sistema abra e fecha, estava danificado ou inexistia; tamanho da cozinha e/ou 

depósito é inadequado; quantidade de equipamentos e/ou utensílios é insuficiente; a escola não dispõe de carrinho para transporte e 

distribuição dos alimentos; ausência de pia ou essa não está dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção; 

Não existe ficha técnica dos cardápios; as adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola; O 

reservatório de água está em mau estado de conservação; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente. 
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Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; atestado de 

saúde ocupacional dos merendeiros; comprovante de limpeza da caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo e da caixa de caixa 

de gordura; comprovante de controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

As nutricionistas da Regional de Ensino compareceram à escola e, respondendo aos aspectos apontados pelo CAE e visando sanar as não 

conformidades, informaram que a escola foi orientada a tirar os objetos em desuso de perto dos depósitos e instalar tela milimetrada 

nas janelas;  

A construção do refeitório, melhores condições de ventilação e circulação de ar, troca de janelas e portas (material liso, lavável e 

impermeável), melhorias no chão e paredes para melhorar a higienização, instalação do ralo sifonado com sistema abre e fecha, reforma 

e ampliação da cozinha e depósito e reforma no reservatório de água são demandas que necessitam de reforma ou construção. 

Em relação às prateleiras e alimentos encostados nas paredes, informaram que o espaço físico para acondicionamento dos gêneros é 

bastante limitado e que, por esse motivo, a escola possui três depósitos para acondicionar os alimentos (a escola foi orientada a afastar 

as prateleiras e os alimentos da parede). 

Informaram que nenhuma escola da Regional possui termômetro nos freezeres e por se tratar de uma aquisição de muitas unidades, 

sugeriram que seja feita em nível central; a quantidade de equipamentos existentes são suficientes para o acondicionamento e produção 

das refeições, entretanto as cozinheiras alegam que se houvesse mais uma geladeira ou freezer os alimentos seriam guardados de 

maneira mais ordenada; a ausência do carrinho não é uma inconformidade, uma vez que a distribuição dos alimentos ocorre na própria 

cozinha; as fichas técnicas foram encaminhadas para todas as escolas no dia 28/06/2019 e os responsáveis pela alimentação escolar 

foram orientados quanto a sua função e uso durante reunião feita no dia 26/06/2019; as escolas são orientadas a entrarem em contato 

com as nutricionistas caso seja necessário fazer alterações nos cardápios; as merendeiras relataram que fazem o descongelamento sob 

refrigeração; existe uma pia que é utilizada para a lavagem de mãos (não é exclusiva para este fim) e há sabonete líquido, papel toalha, 
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álcool em gel e toucas disponíveis para as manipuladoras e visitantes. 

Em relação à documentação, a escola foi orientada a realizar todos os serviços e arquivar os registros e comprovantes; os atestados de 

saúde ocupacional ainda não foram entregues pela empresa terceirizada (o executor do contrato já foi comunicado); a escola realizou os 

serviços de limpeza da caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo, limpeza da caixa de gordura e controle de pragas. 
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Escola 3. CAIC Assis Chateaubriant 

Data 07/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 1227 alunos matriculados nas modalidades Pré-Escola e Ensino Fundamental, sendo que todos lancham.  

A escola possui horta e mencionou não realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 6 merendeiros terceirizados e 3 efetivos.  

A escola mencionou ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola possui mais de um depósito de alimentos; instalação elétrica 

inadequada; alimentos vencidos; embalagens abertas; insetos dentro das embalagens; produtos de limpeza próximos aos alimentos; não 

há termômetro nos congeladores e refrigeradores; não há ventilação e circulação de ar adequada e capaz de garantir o conforto térmico; 

janelas e/ou portas são de difícil higienização; chão e/ou paredes são de difícil higienização; ausência de tela milimetrada em janelas 

e/ou portas; portas não estão ajustadas ao batente; ralo sifonado, com sistema abra e fecha, estava danificado ou inexistia; tamanho da 

cozinha e/ou depósito é inadequado; quantidade de equipamentos e/ou utensílios é insuficiente; ausência de pia ou essa não dotada de 

sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; alimentos abertos 

sem identificação/data de validade; não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras; presença de 

refrigerantes no depósito de alimentos 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; certificado 

de capacitação/treinamento dos manipuladores; atestado de saúde ocupacional manipuladores; comprovante de limpeza da caixa 



 
 

73 
 

d’água, do reservatório de água subterrâneo, caixa de caixa de gordura; comprovante de controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

As nutricionistas da Regional de Ensino compareceram à escola e, respondendo aos aspectos apontados pelo CAE e visando sanar as não 

conformidades, informaram que a escola foi orientada a providenciar calhas de proteção para as lâmpadas (não foi identificada situação 

de fiação exposta), identificar corretamente os gêneros alimentícios, instalar tela nas portas e trocar as telas das janelas que não estão 

em boas condições, a escola foi orientada e expor o cardápio no refeitório, a retirar os refrigerantes do depósito (a escola informou que 

o produto foi utilizado na festa junina). 

Não há pia específica para a lavagem de mãos, mas há sabonete, papel toalha e toucas para a assepsia e proteção (uma das papeleiras 

está estragada e a escola foi orientada a usar a outra até que seja consertada). 

O produto vencido (1 pacote de amido de milho) foi descartado pelo conselheiro, sem a presença da equipe de nutrição, o que contraria 

a NOTA TÉCNICA Nº 01/ 2018 – DIAE/GPEA/GCDAE. A escola já se comprometeu a repor o gênero. 

A escola não possui aluno com necessidade alimentar especial (a servidora da escola se confundiu quanto ao questionamento do 

Conselho em relação aos alunos com necessidades alimentares especiais e entendeu se tratar de alunos com necessidades especiais –

pessoas com deficiência. A escola foi orientada a, quando houver esse tipo de necessidade, adote as medidas necessárias para atendê-

los. 

A escola possui um depósito destinado ao acondicionamento de gêneros não-perecíveis e outro com os freezeres. 

Durante a visita não foi identificado: insetos dentro das embalagens e produtos de limpeza próximos aos alimentos.  

Nenhuma escola da Regional de Ensino possui termômetro no congelador e sugerem que a aquisição seja realizada no nível central. 

Em relação à ventilação e circulação do ar, informaram que a cozinha é bem ampla, o que garante certo conforto térmico, que é 

prejudicado pelo fato da coifa estar estragada. Informaram que se as portas ficarem fechadas pode haver prejuízo na circulação de ar e 
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principalmente na iluminação. Informara se tratar de um problema estrutural, uma vez que a escola é antiga, possui uma estrutura pré-

moldada inadequada para a produção de alimentos. Há a necessidade de reformar toda a estrutura da cozinha para sanar essa não 

conformidade. Além desse, outros problemas estão relacionados à estrutura física inadequada, quais sejam: inadequação das janelas, 

portas, chão e paredes, portas não ajustadas ao batente, canaletas e ralo, depósito pequeno,  

De acordo com a escola, os equipamentos são suficientes para a produção e o acondicionamento dos alimentos. Só o quantitativo de 

colheres é insuficiente, problema que pode ser resolvido entrando em contato com o setor responsável pela aquisição ou solicitando 

autorização para fazer a compra com o PDAF. 

Em relação às adaptações nos cardápios serem realizadas pela própria escola, as nutricionistas informaram que em virtude de alguns 

fatores, inclusive eventos da natureza, às vezes os gêneros previstos não chegam e a escola necessita fazer alterações para o 

cumprimento do cardápio. As escolas são orientadas a relatar esses acontecimentos. 

A escola possui o sanitizante em pó para higienização das frutas, legumes e verduras e as cozinheiras foram orientadas quanto ao seu 

uso correto. 

Em relação à documentação, a escola anexou ao processo os registros de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes e os 

comprovantes de limpeza da caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo, da caixa de caixa de gordura e do controle de pragas; 

informou que a empresa G&E ainda não entregou o certificado de treinamento das merendeiras e que ainda há pendência na entrega do 

atestado de saúde ocupacional de 2 merendeiras.  
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Escola 4. EC 07 

Data 07/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 420 alunos matriculados na modalidade Pré-Escola e Ensino Fundamental, sendo que todos lancham.  

A escola não possui horta e mencionou não realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 3 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não ter alunos com necessidade alimentares especiais. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Objetos abandonados em desuso nos arredores da cozinha e depósito. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; embalagens abertas; alimentos em contato 

com chão e em caixas de papelão; prateleiras e alimentos encostados nas paredes; incidência de raios solares nas embalagens; não há 

termômetro nos congeladores e refrigeradores; não há ventilação e circulação de ar adequada e capaz de garantir o conforto térmico; 

ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; ralo sifonado, com sistema abra e fecha, estava danificado ou inexistia; tamanho 

da cozinha e/ou depósito é inadequado; quantidade de equipamentos e/ou utensílios é insuficiente; ausência de pia ou essa não dotada 

de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; a escola não possui Manual de Boas Práticas; as adaptações nos cardápios quando necessárias são 

realizadas pela própria escola; reservatório de água está em mau estado de conservação; não é utilizado hipoclorito de sódio na 

higienização das frutas, legumes e verduras; alimentos abertos sem identificação de data de validade; sorvete e refrigerante na geladeira 

do depósito. 



 
 

76 
 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; certificado 

de capacitação/treinamento dos manipuladores; exames periódicos dos manipuladores; comprovante de limpeza da caixa d’água, 

reservatório de água subterrâneo, caixa de caixa de gordura e controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada quanto ao correto armazenamento e 

identificação com etiquetas dos gêneros (quando da necessidade de abri-los e não utilizá-los em sua totalidade), quanto à correta forma 

de armazenamento dos alimentos; a manter os alimentos afastados à distância de 10 cm da parede e a fazer a solicitação para a 

aquisição de panelas à UNIAG (único utensílio em quantidade insuficiente). 

A escola se comprometeu a retirar os objetos abandonados e em desuso da área externa.  

Os problemas relacionados à ausência do refeitório, ventilação inadequada do depósito, cozinha pequena e ausência de ralo serão 

sanados por meio de reforma e/ou construção. 

As nutricionistas informaram que não foram encontrados alimentos em caixas de papelão; a escola pintou o vidro das janelas do 

depósito com tinta escura para evitar a  incidência dos raios solares nas embalagens; as escolas da Secretaria de Educação não possuem 

termômetro (sugerido que a aquisição seja realizada à nível central); a escola se comprometeu a trocar as telas das portas; o cardápio 

estava exposto e a direção foi orientada a manter o cardápio entregue pela SEEDF em mural visível à toda comunidade escolar; o Manual 

de Boas Práticas está em processo de coleta de dados e elaboração dos manuais de boas práticas de todas as escolas da Regional de 

Ensino; não existe pia exclusiva para higienização das mãos, sendo utilizada a mesma pia de higienização dos utensílios para esse fim (no 

dia da visita havia sabonete e papel toalha); a escola não realiza adaptações no cardápio, visto que os cardápios são calculados conforme 

a legislação do FNDE e informou que as escolas são orientadas a comunicar caso seja necessário fazer alterações nos cardápios; o 

reservatório de água não está em mau estado de conservação; a empresa terceirizada disponibilizou produto específico para a 
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higienização de frutas e hortaliças e os manipuladores foram orientados sobre a maneira correta de utilizá-los. 

Em relação à documentação, a escola foi orientada a providenciar e anexar ao Processo os registros de rotina de higiene dos utensílios, 

equipamentos e ambientes; foram apresentados os registros de limpeza da caixa d’água, limpeza do reservatório de água subterrâneo, 

limpeza caixa de caixa de gordura e controle de pragas; a empresa G&E realizou treinamento com as merendeiras em julho/2019 mas os 

certificados não foram entregues; a escola foi orientada a manter os atestados de saúde ocupacional sob fácil acesso. 

Não foram encontrados sorvetes e refrigerantes no depósito e a presença desses alimentos foi justificada pela equipe técnica por ter 

tido festa junina na escola. 
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Escola 5. CEI 01 

Data 04/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 566 alunos matriculados na modalidade da Pré-Escola, sendo que todos lancham. 

A escola possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 3 merendeiros terceirizados.  

A escola informou que não possui alunos com necessidade alimentares específicas matriculados. 

Inconformidades 

Encontradas 

Objetos abandonados e em desuso nos arredores da cozinha e do depósito. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: não há termômetro nos freezeres; ventilação e circulação de ar não são 

adequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; ausência de tela milimétrica em janelas e/ou portas; ralo sifonado com sistema 

abre e fecha está com defeito; quantidade de equipamentos e/ou utensílios não é suficiente e foi encontrado refrigerante, dim dim e 

salsicha dentro da cozinha/depósito; ausência de pia ou a pia não está dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia das 

mãos e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos para os alunos e comunidade escolar; não existe ficha técnica dos cardápios; os cardápios não são 

elaborados de acordo com a faixa etárias dos alunos; a escola não possui Manual de Boas Práticas; adaptações nos cardápios, quando 

necessárias, são realizadas pela própria escola; embalagens abertas, sem identificação do produto e prazo para consumo; a escola não 

utiliza o hipoclorito de sódio na higienização de frutas e hortaliças; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; certificado 

de capacitação/treinamento dos manipuladores; exames periódicos dos manipuladores; comprovante de limpeza da caixa d’água, 
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reservatório de água subterrâneo, caixa de caixa de gordura e controle de pragas.  

Acrescentamos ainda que a escola realiza o controle de entrada e saída dos alimentos; a cozinha e depósito estavam limpos; não foram 

encontrados alimentos vencidos e a escola relatou que o tamanho da cozinha e do depósito é adequado. 

Resultado da 

Fiscalização 

As nutricionistas da Regional de Ensino informaram que nos arredores da escola havia a presença de algumas cadeiras utilizadas por 

funcionários e que não havia lixo, caixas de papelão ou outros objetos que possam servir como “esconderijo” para pragas e vetores; que 

nenhuma escola da Regional de Ensino possui termômetro nos freezeres (sugeriram aquisição à nível central); a cozinha e o depósito são 

grandes e não apresentam problemas estruturais que comprometam a saúde do manipulador; a água proveniente da limpeza da cozinha 

é escoada para a parte de fora; as fichas técnicas foram encaminhadas para todas as escolas no dia 28/06/2019 por meio do Processo 

00080-00124680/2019-86 e os responsáveis pela alimentação escolar foram orientados quanto a sua função e uso durante reunião feita 

no dia 26/06/2019; os cardápios são elaborados e calculados de acordo com a faixa etária dos alunos; Manual de Boas Práticas está em 

fase de elaboração; há pia e saboneteira para a lavagem de mãos; a empresa terceirizada disponibilizou papel toalha e a escola foi 

orientada a instalar dispenser próprio para armazenar o papel; as escolas são orientadas a entrarem em contato caso seja necessário 

fazer alterações nos cardápios; as manipuladoras foram orientadas a armazenar os alimentos abertos em recipientes fechados, portando 

a identificação e a data de validade; foi disponibilizado pela empresa terceirizada produto específico para a higienização de frutas e 

hortaliças e as merendeiras foram orientadas sobre a maneira correta de utilizá-los; as merendeiras foram orientadas a fazer o 

descongelamento sob refrigeração, mas não há geladeiras suficientes para isso, então nem sempre é possível.  

A escola foi orientada a instalar tela para a janela grande e para uma das portas; adquirir uma nova geladeira para armazenar os gêneros 

da forma correta (os demais equipamentos e utensílios são suficientes); retirar do depósito alimentos que não sejam oriundos da 

alimentação escolar (foi encontrado milho de pipoca); disponibilizar o cardápio de toda a distribuição em um local visível e disponível 

para toda a comunidade escolar. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=27788904&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=c2845932848265eb5ce55fc9aedcb7ddb0e533edd8693154f172a3d43c890d52
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Em relação à documentação, a escola foi orientada a anexar ao processo os registros de higiene de utensílios, equipamentos e 

ambientes, os comprovantes de limpeza da caixa d’água, caixa de gordura, reservatório subterrâneo e controle de pragas e cobrar da 

empresa G&E os certificados de treinamento das merendeiras e os atestados de saúde ocupacional atualizados.  
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Escola 6. EC 16 

Data 04/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 950 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental e EJA, sendo que todos eles lancham na escola. 

Possui 4 merendeiros terceirizados.  

A escola possui alunos com necessidade alimentares específicas (diabetes mellitus).  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre.  

A escola não possui horta. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: ausência de refeitório; prateleiras encostadas na parede do depósito; 

presença de refrigerante, leite condensado e leite integral no depósito; não há termômetro nos freezeres; tamanho da cozinha e do 

depósito não é adequado; piso desnivelado e azulejo quebrado; ausência de pia ou essa não está dotada de sabonete, papel toalha e/ou 

toucas para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos para os alunos e comunidade escolar; não existe ficha técnica dos cardápios; cardápios não são 

elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; não há atendimento com cardápio específico para o(a) aluno(a) diabético(a); 

adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola; alimento com embalagem aberta (arroz), sem 

identificação do prazo de consumo. 
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Não foram apresentados os seguintes documentos: atestado de saúde ocupacional dos merendeiros e registro de limpeza da caixa de 

gordura. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada a expor o cardápio para toda a comunidade 

escolar; encaminhar para as nutricionistas o laudo médico atualizado do aluno que possui necessidade alimentar específica para que 

possa ser elaborado um cardápio específico; guardar os alimentos abertos em recipientes fechados, portando a identificação e a data de 

validade; reparar o azulejo quebrado do depósito;  

As nutricionistas informaram que as refeições são servidas nas salas de aula pelas merendeiras e que a ausência do refeitório não 

compromete a qualidade do que é ofertado; há uma distância entre os gêneros e a parede, o que permite a circulação de ar e minimiza 

os riscos de contaminação desses alimentos; não foram encontrados refrigerantes e outros alimentos que não oriundos da alimentação 

escolar; nenhuma escola da Regional de Ensino possui termômetro nos freezeres (sugeriram que a aquisição seja realizada à nível 

central); as fichas técnicas foram encaminhadas para todas as escolas no dia 28/06/2019 por meio do Processo (00080-00124680/2019-

86) e os responsáveis pela alimentação escolar foram orientados quanto a sua função e uso durante reunião feita no dia 26/06/2019; os 

cardápios são elaborados de acordo com a faixa etária do alunos; há pia para lavagem das mãos e está dotada de saboneteira, papeleira 

e toucas; as escolas são orientadas a entrar em contato com as nutricionistas caso seja necessário fazer alterações nos cardápios. 

Em relação ao tamanho da cozinha e do depósito, as nutricionistas solicitam que o Conselho de Alimentação Escolar encaminhe a 

legislação que versa sobre a adequação ou não dos tamanhos das cozinhas e depósitos, uma vez que sem uma normativa essa avaliação 

se torna subjetiva, exceto em casos de óbvia falta de espaço, o que não é o caso da escola mencionada. Ressaltam que em comparação 

às cozinhas das escolas da Regional de Ensino de Planaltina, a cozinha da EC  16 tem tamanho adequado e conforme o relato dos 

funcionários da escola o depósito é suficiente para armazenar todos os alimentos. 

Em relação à documentação, as nutricionistas informaram que a empresa terceirizada (G&E) ainda não entregou os atestados de saúde 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=27900562&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=10281fbfec8338c9f1f5dbb1b2f9b05944dd8398efc9ac9f6dac34a3790d643a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=27900562&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=10281fbfec8338c9f1f5dbb1b2f9b05944dd8398efc9ac9f6dac34a3790d643a


 
 

83 
 

ocupacional atualizados (a escola foi orientada a cobrar da empresa e dar ciência ao executor do contrato). A escola anexou ao processo 

o comprovante de limpeza da caixa de gordura. 
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Escola 7. CEI 02 

Data 13/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 485 alunos matriculados na modalidade de Pré-Escola, sendo que todos lancham.  

Possui 2 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidade alimentares especiais (intolerância à lactose).  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraem vetores urbanos para o ambiente e presença de objetos abandonados em desuso. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: instalações elétricas inadequadas; alimentos em contato com o chão e em 

caixas de papelão; ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; ventilação e circulação de ar inadequadas; janelas e/ou 

portas, chão e paredes de difícil higienização; equipamentos sujos; tamanho da cozinha e/ou depósito inadequado; quantidade de 

equipamentos/ utensílios insuficiente; ausência de carrinho para transporte e distribuição de alimentos; ausência de pia ou de sabonete, 

papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção.  

Ausência de ficha técnica dos cardápios; alunos com necessidades especiais não atendidos adequadamente; adaptações no cardápio, 

quando necessárias, realizadas pela própria escola; alimentos descongelados à temperatura ambiente.  

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; exames 

periódicos dos manipuladores; comprovante de limpeza da caixa d’água, reservatório de água subterrâneo, caixa de caixa de gordura e 

controle de pragas.  
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Resultado da 

Fiscalização 

Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada quanto à retirada de materiais e objetos em 

desuso nos arredores da escola; ao armazenamento correto dos alimentos; ao correto procedimento para descongelar os alimentos à 

proibição do uso do ventilador na cozinha; à instalar telas milimétricas nas portas e janelas da cozinha e quanto à necessidade de uma 

pia exclusiva para a lavagem de mãos. 

 As nutricionistas informaram ainda que, devido as paredes serem de latão, as instalações elétricas não estão embutidas; no momento 

da visita técnica não foi observado a presença de alimentos em caixas de papelão; as escolas da Regional de Ensino não possuem 

termômetro (sugeriram que a SEEDF realize a compra em nível central); as janelas, portas e paredes são de difícil higienização; no 

momento da visita não foram encontrados equipamentos sujos; o espaço do depósito é suficiente para o armazenamento de gêneros e 

o tamanho da cozinha é suficiente; as refeições são servidas diretamente ao aluno na cozinha; as fichas técnicas foram encaminhadas 

para todas as escolas no dia 28/06/2019 por meio do processo SEI 0008000124680/2019-86 e os responsáveis pela alimentação escolar 

foram orientados quanto à sua função e uso durante reunião realizada no dia 26/06/2019; a escola não encaminhou para as 

nutricionistas da Regional nenhum documento e laudo médico de alunos com necessidades alimentares especiais; a escola não realiza 

adaptações no cardápio, visto que os cardápios são calculados conforme a legislação do FNDE. 

Em relação aos documentos, as nutricionistas solicitaram que a escola providencie os registros de higiene dos utensílios, equipamentos e 

ambientes e anexe-os ao Processo; a escola informou que realizou a limpeza da caixa d’água e a limpeza do reservatório subterrâneo, 

mas não apresentou o registro (a água é fornecida pela CAESB); a empresa terceirizada G&E ainda não entregou os atestados 

atualizados; a escola foi orientada a anexar ao processo os comprovantes de limpeza da caixa de gordura e o controle de pragas. 

  



 
 

86 
 

Escola 8. EC 10 

Data 13/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 585 alunos matriculados na modalidade de Ensino Fundamental, sendo que todos fazem refeição na escola.  

Possui 3 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar, possuir horta escolar e ter recebido a visita da 

nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Presença de objetos abandonados em desuso. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; ventilação e 

circulação de ar inadequadas; janelas e/ou portas de difícil higienização; ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; tamanho 

da cozinha e/ou depósito inadequado; iluminação inadequada; ausência de carrinho para transporte e distribuição de alimentos 

ausência de pia ou sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção.  

Os cardápios não estavam expostos; ausência de ficha técnica dos cardápios; ausência de Manual de Boas Práticas de Fabricação; as 

adaptações no cardápio, quando necessárias, são realizadas pela própria escola.  

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, ambientes e equipamentos; registro de 

potabilidade da água; registro de exames periódicos de manipuladores; comprovante de limpeza da caixa d´água, do reservatório de 

água subterrâneo, da caixa de gordura; comprovante de controle de pragas. 

Resultado da Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada a trocar as telas das janelas e portas e a 
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Fiscalização expor os cardápios em local visível para toda a comunidade escolar. 

Informara que durante nossa visita não foram encontrados objetos em desuso nos arredores da escola; nenhuma escola da Regional de 

Ensino possui termômetro nos freezeres (sugerem a aquisição à nível central); as refeições são servidas diretamente aos aluno na 

cozinha, não havendo necessidade de carrinho para distribuição do lanche; as fichas técnicas foram encaminhadas para todas as escolas 

no dia 28/06/2019 por meio do Processo (00080-00124680/2019-86) e os responsáveis pela alimentação escolar foram orientados 

quanto a sua função e uso durante reunião feita no dia 26/06/2019; o manual de boas práticas está em fase de elaboração; a escola 

possui pia exclusiva para a lavagem de mãos, com saboneteira abastecida com sabonete, papel toalha de material não reciclável e toucas 

para assepsia e proteção. 

Em relação ao tamanho da cozinha, as nutricionistas solicitam que o Conselho de Alimentação Escolar encaminhe a legislação que versa 

sobre a adequação ou não dos tamanhos das cozinhas e depósitos, uma vez que sem uma normativa essa avaliação se torna subjetiva, 

exceto em casos de óbvia falta de espaço; afirmaram que de fato o tamanho do depósito não é adequado, o que pode ser comprovado 

pela forma que os gêneros estão acondicionados, sem informar as providências que foram ou serão tomadas para resolução do 

problema; as escolas são orientadas a entrarem em contato com esta unidade caso seja necessário fazer alterações nos cardápios. 

Informaram que a estrutura da escola é bastante antiga, havendo a necessidade de reforma para solucionar os problemas relacionados à 

ventilação da cozinha e do depósito e troca das janelas e portas, 

Em relação aos documentos, as nutricionistas informaram que a escola foi orientada a providenciar os registros de higiene dos utensílios, 

equipamentos e ambientes, bem como a anexar ao Processo os comprovantes de limpeza da caixa d’água, caixa de gordura, registro de 

potabilidade da água e controle de pragas e que a empresa terceirizada (G&E) ainda não entregou os atestados atualizados (a escola foi 

orientada a cobrar esse documento do encarregado da empresa e o executor do contrato também foi informado sobre essa não 

conformidade) 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=30428747&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=e5601061322b14daa1722d50ccebee766b27e4741a08d36ac18fd61a5d0fb4ff
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O Processo foi encaminhado à Diretoria de Arquitetura para conhecimento e providências quanto às inconformidades relacionadas à 

infraestrutura. A Diretoria não havia se pronunciado até o fechamento deste relatório. 

  



 
 

89 
 

Escola 9. EC 13 

Data 13/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 450 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo que todos lancham na escola.  

Possui 3 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Presença de objetos abandonados em desuso. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: presença de embalagens de alimentos abertas; presença de alimentos em 

caixas de papelão; presença de alimentos encostados nas paredes; ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; janelas 

e/ou portas de difícil higienização; ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; inexistência de ralo sifonado, com sistema de 

abre e fecha; quantidade insuficiente de equipamentos e/ou utensílios; ausência de carrinho para transporte e distribuição dos 

alimentos; ausência de pia, sabonete, papel toalha e/ou touca para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; ausência de fichas técnicas dos cardápios; quando necessárias, as adaptações nos cardápios são 

realizadas pela própria escola; reservatório de água em mau estado de conservação; presença de alimentos abertos sem identificação/ 

data de validade; frutas, legumes e verduras higienizados sem uso de hipoclorito de sódio. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de potabilidade da água e registro de exames periódicos dos manipuladores. 
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Resultado da 

Fiscalização 

Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada quanto ao correto armazenamento e 

identificação com etiquetas dos gêneros, em caso da necessidade de abri-los e não utilizá-los em sua totalidade; a manter os alimentos 

afastados à distância de 10 cm da parede; colocar tela na janela grande da cozinha; expor o cardápio completo e a manter o cardápio 

entregue pela SEEDF em mural visível à toda comunidade escolar. 

As nutricionistas informaram que não foram encontrados objetos abandonados em desuso nos arredores da escola e alimentos em 

caixas de papelão; as escolas da Secretaria de Educação não possuem termômetro (sugeriram a aquisição à nível central); a escola possui 

quantidade suficiente de equipamentos e utensílios (o diretor relatou que recentemente fez aquisição de panelas com recursos próprios 

da escola); as refeições são servidas diretamente ao aluno na cozinha, não havendo a necessidade de adquirir carrinho para transporte e 

distribuição dos alimentos; as fichas técnicas foram encaminhadas para todas as escolas no dia 28/06/19 por meio do Processo SEI 

(00080-00124680/2019-86) e os responsáveis pela alimentação escolar foram orientados quanto a sua função e uso durante reunião 

realizada no dia 26/06/2019; não existe pia exclusiva para higienização das mãos, sendo utilizada a mesma pia de higienização dos 

utensílios para higiene das mãos, sendo essa dotada de sabonete e papel toalha; as escolas são orientadas a entrar em contato com a 

Regional de Ensino caso seja necessário fazer alterações nos cardápios; o reservatório de água não está em mau estado de conservação; 

a escola utiliza produto próprio para higienização dos hortifrutícolas fornecidos pela empresa da G&E. 

Relataram que a estrutura da escola é bastante antiga e para que as portas e as janelas sejam de fácil higienização é necessária a troca 

da mesma (a escola está aguardando receber recursos destinados para este fim). 

Em relação aos documentos, a escola informou que foi realizada a coleta de amostra da água e aguarda o resultado do teste; a empresa 

terceirizada G&E ainda não entregou os atestados atualizados. A escola foi orientada a anexar ao Processo o teste de potabilidade da 

água e o atestado de saúde ocupacional das merendeiras. 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=30430726&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=cc6f5fc63197b7b356ae64c9a342c12f184737495f2b012f312639d2fe11b9c9
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Escola 10. EC 04 

Data 13/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 555 alunos matriculados nas modalidades Pré-Escola e Ensino Fundamental, sendo que todos lancham na escola.  

Possui Educação Integral. 

Possui 4 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar, não possuir horta escolar e ter recebido a visita da 

nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: alimentos em contato com o chão e em caixas de papelão; produtos de 

limpeza próximos aos alimentos; prateleiras encostadas nas paredes; não há ventilação e circulação de ar adequadas, capazes de 

garantir o conforto término no ambiente; ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; ausência de ralo sifonado com sistema 

abre e fecha; quantidade de equipamentos/utensílios insuficiente; ausência de pia, sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e 

proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; ausência de ficha técnica dos cardápios; adaptações realizadas nos cardápios, quando necessárias, 

são realizadas pela própria escola; alimentos abertos sem identificação/ data de validade. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de exames periódicos dos manipuladores; registro de limpeza de caixa 

d´água, caixa de gordura; comprovante de controle de pragas. 

Resultado da Em visita técnica realizada pelas nutricionistas da Regional de Ensino, a escola foi orientada a expor o cardápio de toda a distribuição em 
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Fiscalização local visível para toda a comunidade escolar. 

Informaram que durante a nossa visita não foram observados alimentos em contato com o chão e em caixas de papelão; os produtos de 

limpeza ficam guardados em um armário específico para este fim; as prateleiras estavam afastadas da parede; não há tela na janela 

principal e a janela não pode ficar fechada, uma vez que é a única fonte de ventilação da cozinha; as cozinheiras relataram que os 

equipamentos e utensílios são suficientes para o armazenamento, produção e distribuição dos alimentos; as fichas técnicas foram 

encaminhadas para todas as escolas no dia 28/06/2019 por meio do Processo (00080-00124680/2019-86) e os responsáveis pela 

alimentação escolar foram orientados quanto a sua função e uso durante reunião feita no dia 26/06/2019; há a presença de pia exclusiva 

para a lavagem de mãos com sabonete, papel toalha e toucas para os manipuladores e visitantes; as escolas são orientadas a entrarem 

em contato com as nutricionistas caso seja necessário fazer alterações nos cardápios;  

Problemas relacionados à ventilação e circulação de ar inadequadas e ausência de ralo serão solucionados por meio de reforma.  

Em relação aos documentos, as nutricionistas informaram que durante a visita técnica foram apresentados os comprovantes de limpeza 

de caixa d´água, caixa de gordura e controle de pragas; a empresa terceirizada (G&E) ainda não entregou os atestados atualizados e a 

escola foi orientada a cobrar esse documento do encarregado da empresa (o executor do contrato também foi informado). 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29087125&id_procedimento_atual=30513604&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=5c4b20958c1942245cd589eca4f933e6dcd324e3edafa818cbd1c283f98f2c23
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Regional de Ensino do Paranoá 
 

Escola 1. CED 01 do Itapoã 

Data 21/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 1.300 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo que aproximadamente 

1.200 alunos lancham na escola. 

A escola realiza ações de educação alimentar e nutricional com alunos.  

Possui 6 merendeiros terceirizados. 

Não atende alunos com necessidades alimentares especiais.  

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; janelas e/ou 

portas de difícil higienização; foi observada a ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; a escola não dispõe de carrinho 

para transporte e distribuição dos alimentos; ausência de pia ou essa não é dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para 

assepsia e proteção; sacos de lixos e objetos em desuso na porta da cozinha. 

Os cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; adaptações nos cardápios quando necessárias são 

realizadas pela própria escola; o reservatório de água está em mau estado de conservação; alimentos abertos sem identificação da 

data de validade; reservatório de água sem tampa.  

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; registro de 

capacitação ou treinamento dos manipuladores; registro de potabilidade da água; comprovante de limpeza da caixa d'água e caixa de 
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gordura; comprovante de controle de pragas.  

Na ocasião da visita foi constatado que a escola possui cantina particular com venda de refrigerantes, balas, chicletes, salgadinhos, etc. 

Resultado da 

Fiscalização 

Referente ao ato da visita do conselho de alimentação escolar do DF, informo-vos que as observações elencadas serão providenciadas 

o mais breve possível, no entanto, com relação ao carrinho de transporte para distribuição de alimentos, esclarecemos que não temos 

e não trabalhamos com a distribuição dessa maneira. O lanche é servido pelas servidoras no balcão do refeitório.  

Com relação ao reservatório de água, acreditamos que houve um equívoco, uma vez que ele localiza-se no 3° piso da construção e não 

houve solicitação de acesso para inspeção do referido reservatório. 

Com referência a existência de cantina particular, esclarecemos que não há comércio de refrigerantes, balas, chicletes e salgadinhos 

nesta escola. No quesito "documentação" informamos que foi agendado para o dia 15/06/2019 os registros de limpeza da caixa de 

gordura e controle de pragas.       

“À DIAE, 

Trata-se do Ofício SEI-GDF Nº 72/2019 - SEE/CAE, no qual relata a visita de acompanhamento e supervisão no CED 01 do Itapoã da 

Coordenação Regional de Ensino do Paranoá, pelo Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, onde foram constatadas 

inconformidades (22923288). 

Conforme solicitado no Despacho 23382831, foi realizado pelas nutricionistas Raquel Cavalcante e Sara Miranda uma vistoria no CED 

01 do Itapoã com a finalidade de verificar as irregularidades apresentadas pelo CAE. 

O CED 01 do Itapoã está funcionando numa nova instalação desde o dia 15 de abril de 2019. 

Segundo relatório apresentado pelo CAE, foram listadas as seguintes inconformidades: 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=27351377&id_procedimento_atual=27349450&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=14d8f7ac6172e2b20392599ba95801bddf49135dc4ce73776b57b9293032e352
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=27866303&id_procedimento_atual=27349450&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=7527f8ead07b86a98e1d2056803b68fa30fbf4d12979dffab1f8222d09e60f8f
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DEPÓSITO DE ALIMENTOS, COZINHA E REFEITÓRIO. 

Embalagens abertas; Ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; Janelas e/ou portas de difícil higienização; Foi 

observada a ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; e 

A escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos. 

QUALIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

Os cardápios não estão expostos; Não existe ficha técnica dos cardápios; 

Ausência de pia ou essa não é dotada de sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção; 

Adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; 

O reservatório de água está em mau estado de conservação; e Há alimentos abertos sem identificação da data de validade. 

DOCUMENTAÇÃO 

Ausência de Registro de rotina de higiene dos utensílios; 

Ausência de Registro de rotina de higiene dos ambientes; 

Existe registro de rotina de higiene dos equipamentos; 

Existe registro de capacitação ou treinamento dos manipuladores; 

Ausência de Registro de potabilidade da água; 

Ausência de Registro de limpeza da caixa d'água; 

Ausência de Registro de limpeza da caixa de gordura; e 
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Ausência de Registro de controle de pragas. 

Além de cópias de registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes, equipamentos, registro de capacitação ou treinamento dos 

manipuladores, potabilidade da água, limpeza da caixa d'água, da caixa de gordura e controle de pragas. 

Após vistoria realizada pelas nutricionistas foram verificadas as seguintes inconformidades: 

Alguns alimentos como farinha, açúcar e sal após aberto são armazenados em potes com tampa sem a devida identificação e data de 

fracionamento, orientou-se a correta identificação do gênero, data de abertura, prazo de validade após a abertura e retirada da 

embalagem original. 

A Unidade Escolar não possui termômetros. Esta UNIAE já enviou documento para Coordenação Regional de Ensino do Paranoá para 

verificar a possibilidade da compra de termômetros pelas unidades escolares utilizando verba do PDAF e a Unidade Escolar foi 

orientada a realizar o controle e registro da temperatura dos refrigeradores e freezers. 

As portas da cozinha e depósito são de madeira e não possuem telas milimétricas. As janelas possuem telas milimétricas, exceto em 

três aberturas na parede da cozinha. Orientou-se a substituição das portas por material que permita a correta higienização das portas 

e a instalação de borrachas de vedação e telas milimétricas para proteção contra a entrada de insetos e roedores. 

A escola apresenta refeitório e não utiliza carrinho para transporte e distribuição dos alimentos.  

Orientou-se a divulgação do cardápio elaborado pelos profissionais nutricionistas da SEEDF para os pais e responsáveis na área externa 

a cozinha por meio de murais ou avisos e esta UNIAE já disponibilizou para a referida unidade escolar as fichas técnicas de preparo dos 

alimentos. 

A escola apresenta 7 pias na cozinha e lavatório de mãos com papeleira e saboneteira. Quanto ao fornecimento de toucas 

descartáveis, a empresa contratada pela SEEDF e responsável pela distribuição de toucas e material de limpeza já regularizou o 
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fornecimento de toucas descartáveis. 

Conforme pronunciamento da Unidade Escolar no Ofício 23527205, com relação ao reservatório de água, a escola acredita que houve 

um equívoco, uma vez que o reservatório localiza-se no 3° piso da construção e não houve solicitação de acesso para inspeção do 

referido reservatório. E a respeito da existência de cantina particular, durante visita de supervisão realizada pelas nutricionistas não foi 

identificada a presença de cantina na Unidade Escolar e segundo pronunciamento da escola, não há comércio de refrigerantes, balas, 

chicletes e salgadinhos na escola. No quesito "documentação" a escola informa que foi agendado para o dia 15/06/2019 os serviços de 

limpeza da caixa de gordura e controle de pragas.     

Foi orientado o registro da rotina de higiene dos utensílios, higiene dos ambientes e dos equipamentos, assim como a solicitação do 

laudo de potabilidade da água para a CAESB.  

Os merendeiros da referida unidade escolar, eram empregados pela empresa Confere e estão em processo de transição para a 

empresa G&E. A escola apresentou os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) emitidos pela empresa Confere e que ainda estão no 

prazo de validade. Os merendeiros receberam treinamento de Boas Práticas de Fabricação em julho de 2018, mas a empresa não 

emitiu certificados. Já foi solicitado a empresa G&E que regularize os ASO e providencie treinamento para os merendeiros. Os demais 

documentos solicitados já estão sendo providenciados e a escola encaminhará a esta UNIAE assim que os procedimentos sejam 

realizados.” 

 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=28027649&id_procedimento_atual=27349450&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=7f8f1503badef15e16f3e0b1540f189a5e9b3d4eabc45743a4b6e7e9b52b4d14
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Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 
 

Escola 1. CEM Urso Branco - Núcleo Bandeirante  

Data 28/02/2019 

Perfil da escola A escola possui 1480 alunos matriculados na modalidade Ensino Médio e EJA; 

A escola possui refeitório; 

Possui 06 merendeiros terceirizados. 

Inconformidades 

Encontradas 

A escola apresenta problemas estruturais na cozinha, depósito e refeitório, tais como: ausência de termômetro, ausência telas de 

proteção nas janelas e portas, ausência de rodinhos nas portas, furos no telhado, paredes de difícil higienização, ventilação 

inadequada, ausência de sabonete, água e papel toalha na pia de higienização das mãos, ausência de refeitório. 

Há pendências na apresentação de documentos referentes aos controles de limpeza de caixa d´água, caixa de gordura, utensílios, 

controle de pragas e reservatório de água subterrâneo.  

Não é utilizado hipoclorito de sódio para higienização de frutas e hortaliças e foram encontrados alimentos abertos no momento da 

visita.  

Os cardápios não estavam expostos, não foram elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos e não havia ficha técnica de 

preparação dos alimentos. 

Na ocasião da visita foram encontradas goteiras no forro do depósito caindo sobre a prateleira de mantimentos. 

Resultado da Na data de 15/03/2019 a escola foi visitada pelas nutricionistas lotadas na CRE do Núcleo Bandeirante, as quais foram acompanhadas 
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Fiscalização pelo vice-diretor Sr. Ricardo e pelo encarregado da Alimentação Escolar, Sr. Marcos. No momento da visita, foram recebidas as 

seguintes informações quanto às providências adotadas: 

1) Será providenciada a compra de termômetros para o congelador do depósito e da cozinha; 

2) Quanto à ausência de telas de proteção nas janelas e portas e ausência de rodinho, a direção da escola relatou que os reparos 

elencados já constam na ata de prioridades para execução com a 1ª parcela do PDAF 2019. A direção da IE informou que já realizou os 

orçamentos para tais reparos; 

3) Quanto às inconformidades referentes à parede de difícil higienização, telhado com furos e circulação de ar inadequadas, a escola 

informou não possuir a verba necessária para tais reparos, todavia já consta na ata de prioridades para execução tão logo seja 

possível; 

4) Apesar de as janelas serem amplas, a cozinha não possui sistema de exaustão. Por se tratar de uma escola com estrutura antiga (56 

anos), é necessário verba para reforma geral da área de manipulação, uma vez que o teto atual não possibilita a instalação de coifa. 

Para atendimento a curto prazo, conforme a exigência do CAE, a escola não possui recursos financeiros;  

5) No dia anterior à visita do CAE, um dos canos que abastece a pia para higienização das mãos, estourou. Diante do ocorrido, a 

direção necessitou fechar o acesso de água desta tubulação. Na data da visita das nutricionistas da CRE do Núcleo Bandeirante, o 

problema já havia sido corrigido. Itens como sabonete adequado para lavagem de mãos, suporte de papel toalha, hipoclorito de sódio 

para sanitização de hortifrutis e etiquetas de identificação para alimentos abertos, que exigem providência imediata, já foram 

solucionados; 

6) No que tange à falta de refeitório, a escola informou que como a maioria das escolas de estrutura antiga da rede, o refeitório ainda 

não foi construído; 
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7) Em relação à documentação pendente, a escola informou possuir o Manual de Boas Práticas, Procedimentos Operacionais 

Padronizados e todas as planilhas de registro. Durante a visita das nutricionistas, a escola já providenciou o quadro de exposição dos 

itens obrigatórios. Quanto aos demais registros, foi realizada a solicitação em caráter de urgência para que estas irregularidades sejam 

sanadas; 

8) Qualidade da alimentação escolar: os cardápios estão expostos, são calculados por faixa etária de acordo com a resolução nº 

26/2013 do FNDE e os cálculos estão disponíveis. As novas preparações inseridas no cardápio, estão em processo de teste para 

padronização das receitas. As nutricionistas responsáveis pela visita informaram que toda equipe de encarregados pela Alimentação 

Escolar recebeu treinamento completo sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, realizado pela equipe técnica de 

nutricionistas, momento em que foram detalhados todos os procedimentos relativos à alimentação escolar. O Manual de Boas Práticas 

e POP´s atualizado foi entregue para todas as instituições de ensino. Durante o treinamento, foram destacados todos os documentos 

obrigatórios de acordo com a legislação sanitária, que por sua vez também são cobrados pelos órgãos de controle.         
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Escola 2. CEF 01 do Núcleo Bandeirante 

Data 17/06/2019 

Perfil da escola 950 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental;  

Serve 01 refeição diária;  

A escola possui refeitório improvisado com mesas e bancos com defeitos; 

Possui 03 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

A escola apresenta problemas estruturais no depósito, cozinha e refeitório, sendo este último precário, improvisado e possui algumas 

mesas e bancos com defeitos; 

Foram encontrados também alimentos em contato com o chão; telhado com furos; fissuras nas paredes do depósito, armários de uso 

das merendeiras contendo vasilhas (sapato, maçã, alho, material em desuso); janela da cozinha enferrujada; teto da cozinha possui 

vários buracos; porta de acesso à cozinha e ao depósito não ajustada ao batente; ausência de tela milimetrada nas janelas e portas; 

porta não ajustada ao batente; tamanho da cozinha inadequado, não possui circulação de ar capaz de garantir o conformo térmico do 

ambiente e; caixa de energia elétrica desprotegida (foi colocada uma tampa menor do que a caixa); 

No tocante à qualidade da alimentação escolar verificou-se que os cardápios não estavam expostos; é a escola quem realiza 

adaptações nos cardápios quando necessário; o reservatório de água está em mau estado de conservação e; os alimentos são 

descongelados à temperatura ambiente; 

À respeito da documentação necessária para comprovação de cumprimento das boas práticas de fabricação, constatou-se que a escola 

não possui registro de potabilidade da água; as merendeiras não dispunham de atestado de saúde ocupacional e; os registros de 
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limpeza de caixa d´água, caixa de gordura e controle de pragas foram apresentados, no entanto, os comprovantes apresentados são 

apenas registros da realização dos serviços e não atendem às exigências normativas. 

Resultado da 

Fiscalização 

Ainda não foi encaminhada devolutiva da UNIAE e nem da UE acerca da fiscalização em tela. 
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Escola 3. CEM Julia Kubitschek - Núcleo Bandeirante  

Data 18/06/2019 

Perfil da escola 1540 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos; 

Serve 01 refeição diária na modalidade Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e 03 refeições diárias na 

modalidade Educação Integral;  

A escola possui refeitório; 

Possui 6 merendeiros terceirizados. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, foram encontradas embalagens abertas; 

alimentos em caixas de papelão; ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas; portas não ajustadas ao batente; presença de 

resíduos expostos de alimentos; insuficiente quantidade de equipamentos e/ou utensílios. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se a ausência de ficha técnica nos cardápios; ausência de Manual de Boas Práticas; 

ausência de pia, sabonete, papel toalha e/ou touca para assepsia e proteção; adaptações nos cardápios realizadas pela própria escola. 

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, constatou-se ausência de registro de 

rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; ausência de registro de capacitação ou treinamento dos manipuladores; 

ausência de registro de potabilidade de água; ausência de registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO); ausência de 

registro de limpeza da caixa d´água; ausência de registro de limpeza do reservatório de água subterrâneo; ausência de registro de 

limpeza da caixa de gordura. 

Resultado da A escola foi questionada pela UNIAE-NB acerca inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu com as seguintes 



 
 

104 
 

Fiscalização informações: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório:  

Informou que todos os procedimentos de boas práticas de alimentação serão utilizados e os colaboradores da cozinha já foram 

cientificados do problema para que não mais ocorra. Sobre os alimentos em caixas de papelão, afirmou que tal fato ocorreu por 

ocasião de uma infiltração no depósito que impediu que os alimentos fossem guardados de maneira correta, dessa forma, 

provisoriamente ficaram acondicionados em uma sala, sendo necessário, deixá-los em suas caixas da mesma forma em que foram 

recebidos. Da data do documento (05/08/2019), o depósito ainda não havia sido reparado, pois o mesmo foi reformado por meio de 

licitação e ainda estaria no prazo de garantia. Já foi aberto um processo pedindo com urgência a reparação. Ademais, os alimentos 

retornaram para o depósito e estão acondicionados corretamente. 

Quanto à ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas, ajustes dessas últimas ao batente, informou que a cozinha foi 

totalmente reformada por meio de licitação da própria SEDF, sob orientação da engenharia, portanto, se há inconformidades, estas 

serão enviadas para serem sanadas.  

Alegou que a quantidade de equipamentos e utensílios está adequada dentro dos padrões atuais da escola. 

Qualidade da alimentação escolar: 

Informou que o cardápio da escola é elaborado pela equipe de nutrição da SEDF e acompanhado pela equipe de nutrição da Regional 

de Ensino. O arquivo com a ficha técnica fica com o encarregado pela merenda da escola.  Alegou que o Manual de Boas Práticas 

encontra-se cozinha e por ocasião do horário em que houve a inspeção, outro funcionário fez o acompanhamento da vistoria, este, 

sem ter as informações adequadas já que não trabalha especificamente no setor. Acerca da ausência de pia, sabonete, papel toalha 

e/ou touca para assepsia e proteção, afirmou que todos os itens estão presentes na cozinha e na sala de lavagem de alimentos. 
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Quanto às adaptações nos cardápios realizadas pela própria escola alegou que havendo qualquer necessidade de modificação no 

cardápio, a escola faz consulta a equipe de nutrição da Regional de Ensino. A escola segue à risca o cardápio. 

Documentação: 

Informou que todos os registros dos Procedimentos Operacionais Padrão - POP estão fixados em local de fácil visualização pelos 

merendeiros, sendo eles acompanhados pelo servidor responsável pela merenda. Além disso alegou que o registro de capacitação ou 

treinamento dos manipuladores será providenciado junto à empresa terceirizada que presta o serviço na unidade. 

Acerca do registro de potabilidade de água, informou que a escola não possui verba para custear tal procedimento e destacou que o 

mesmo deveria ser realizado pela própria SEDF.  

Os registros de exames periódicos dos manipuladores (ASO), limpeza de caixa d´água, limpeza do reservatório de água subterrrâneo e 

limpeza da caixa de gordura encontram-se na escola. 
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Escola 4. CEF Metropolitana - Núcleo Bandeirante 

Data 19/06/2019 

Perfil da escola Possui 687 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental e Ensino Especial  

Serve 01 refeição diária;  

A escola possui refeitório; 

Possui 03 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se que a ventilação e circulação 

de ar são inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico no ambiente; o tamanho da cozinha/ depósito de alimentos é 

inadequado; a quantidade de equipamentos e utensílios é insuficiente; ausência de carrinho para transporte e distribuição dos 

alimentos; 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que os cardápios não estavam expostos; quando necessárias, as adaptações de 

cardápio são realizadas pela própria escola; alimentos descongelados à temperatura ambiente; ausência de telas milimetradas nas 

janelas; 

À respeito da documentação necessária para comprovação de cumprimento das boas práticas de fabricação, constatou-se ausência do 

registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; ausência do registro de capacitação/ treinamento dos 

manipuladores; ausência do registro de potabilidade da água; ausência do registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO). 

Resultado da 

Fiscalização 

A escola foi questionada pela UNIAE-NB acerca inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu com as seguintes 

informações: 
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Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório:  

A escola está em fase de levantamento visando encaminhar à Engenharia e CRE NB pedido de autorização e disponibilização de verbas 

para fins de melhora na ventilação e circulação de ar no interior da cozinha e depósito, bem como aumento do tamanho dos 

mencionados ambientes; afirmou também que está providenciando a compra de utensílios  para a cozinha, bem como de carrinhos 

para transporte/distribuição de alimentos e aguarda autorização da UNIAE - CRE-NB para enviar à UNIAG; 

Qualidade da alimentação escolar: 

Informou que os cardápios foram expostos ao público, conforme observação; o descongelamento de alimentos é feito dentro da 

geladeira; a escola está no aguardando autorização da UNIAG CRE-NB para encaminharmos a UNIAE e solucionar o problema da 

ausência de telas milimetradas nas janelas; 

Documentação:  

Em relação aos documentos, a escola informou possuir o registro de rotina de higiene dos utensílios, ambientes e equipamentos; está 

no aguardo da empresa G&E no tocante à apresentação do registro de capacitação/ treinamento dos manipuladores e do registro de 

exames periódicos dos manipuladores (ASO); está providenciando junto a empresa CAESB o registro de potabilidade da água. 
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Escola 5. CEM Urso Branco - Núcleo Bandeirante 

Data 25/06/2019 

Perfil da escola A escola recebeu a 2ª visita do CAE no presente ano; 

1404 alunos matriculados na modalidade Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos Ensino Especial; 

serve 02 refeições diárias;  

a escola não possui refeitório; 

06 merendeiras terceirizadas. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se s presença de alimentos em 

contato com o chão; ventilação e circulação de ar inadequados e incapazes de garantir o conforto térmico no ambiente; portas não 

ajustadas ao batente; água em mau estado de conservação. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar a escola comunicou que, quando necessárias, as adaptações no cardápio são realizadas pela 

própria escola; o reservatório de água encontrava-se em mau estado de conservação. 

À respeito da documentação necessária para comprovação de cumprimento das boas práticas de fabricação, constatou-se ausência do 

registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO); ausência de registro de limpeza de caixa d´água; ausência de registro de 

limpeza do reservatório de água subterrâneo; ausência de registro de limpeza da caixa de gordura e ausência de registro de controle 

de pragas. 
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Resultado da 

Fiscalização 

A escola foi questionada pela UNIAE-NB acerca inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu com as seguintes 

informações: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório:  

Afirmou que os alimentos que se encontravam no chão eram frutas que haviam sido entregues recentemente e que os merendeiros 

estavam esperando um tempo livre para organizar o depósito; alegou que o espaço destinado ao depósito e cozinha possuem 

ventilação cruzada, com janelas amplas e forro PVC o que mantem a adequada ventilação e circulação de ar, capazes de garantir o 

conforto térmico no ambiente; quanto às portas não ajustadas ao batente, informou que aguarda liberação de verbas por parte do 

GDF para realização das devidas manutenções na escola; por último alegou que a escola não dispõe de verba para compra de carrinho 

de transporte e distribuição dos alimentos. 

Qualidade da alimentação escolar: 

Informou  que quando em semanas temáticas, dias de provão ou alguma data especial, por haver diminuição da demanda de lanches 

por parte dos alunos, a própria escola faz adaptações nos cardápios visando o não desperdício de alimentos; quanto ao mau estado de 

conservação do reservatório de agua a escola informa que a caixa d'água atende a todas as exigências estabelecida na ABNT, e passa 

por manutenção constante e limpeza, além de contar filtro central que é limpo periodicamente. 

Documentação: 

A escola encaminhou via SEI (doc 26271568) o registro de exames periódicos dos manipuladores de alimentos; sobre o registro de 

limpeza da caixa d´água, registro de limpeza de reservatório de água subterrâneo, registro de limpeza da caixa de gordura e registro de 

controle de pragas, informou que a empresa responsável pelo serviço foi provocada e o entregará na data de 12/08/2019.   
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Escola 6. EC 05 - Núcleo Bandeirante 

Data 28/06/2019 

Perfil da escola Possui 271 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental; 

Serve 01 refeição diária;  

A escola possui refeitório; 

Possui 1 merendeiro efetivo; 

Possui 2 merendeiros terceirizados. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se que as portas não estavam 

ajustadas ao batente; 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que quando necessárias, as adaptações nos cardápios são realizadas pela 

própria escola; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente; 

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, não foram apresentados os registros 

de capacitação ou treinamento dos manipuladores; registro de potabilidade da água; registro de exames periódicos dos 

manipuladores (ASO) e registro de controle de pragas; 

Ademais, o Conselheiro responsável pela visita alegou ter encontrado diversos alimentos que não fazem parte dos cardápios da 

Alimentação Escolar. Segundo informações da instituição educacional, os alimentos eram doações de pais de alunos para a gincana 

que ocorreria na escola. 

Resultado da A escola foi questionada pela UNIAE-NB acerca inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu com as seguintes 



 
 

111 
 

Fiscalização informações: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: 

Afirmou que as portas foram ajustadas ao batente. 

Qualidade da alimentação escolar: 

Informou que as inconformidades referentes às adaptações nos cardápios feitas pela própria escola, bem como o descongelamento de 

alimentos realizado à temperatura ambiente foram sanadas. 

Documentação: 

Esclareceu que as merendeiras participaram da capacitação de manipuladores no período de recesso escolar mas não receberam a 

certificação; entrou em contato com a CAESB para fins de requisição do registro de potabilidade da água, mas não obteve sucesso; 

encaminhou em anexo via SEI (doc 27258048) o Atestado de Saúde Ocupacional dos manipuladores de alimentos; informou ainda que 

solicitou o envio do registro de controle de pragas realizado pela empresa REAL JC Serviços Gerais, porém ainda não recebeu o 

documento; 

Por último esclareceu que os alimentos de doações encontrados no interior do depósito e que não faziam parte da alimentação dos 

alunos foram retirados do ambiente.  
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Regional de Ensino de Ceilândia 
 

Escola 1. EC 36 - Ceilândia 

Data 01/04/2019 

Perfil da escola 701 alunos matriculados na modalidade Pré-escola e Ensino Fundamental; 

A escola possui refeitório; 

02 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se a presença de prateleiras 

enferrujadas, ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores, ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de 

garantir o conforto térmico, janelas e portas de difícil higienização, ausência de tela milimetrada em janelas e/ou portas. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que não há ficha técnica dos cardápios e a presença de alimentos abertos sem 

identificação de data de validade.  

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, não foram apresentados os registros 

de rotina de higiene dos utensílios, registro de rotina de higiene dos ambientes, registro de rotina de higiene dos equipamentos, 

registro de exames periódicos dos manipuladores (ASO), registro de limpeza da caixa d’água, registro de limpeza do reservatório de 

água subterrâneo e registro de limpeza caixa de caixa de gordura. 

Resultado da 

Fiscalização 

A escola foi questionada pela UNIAE-Ceilândia acerca inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu com as 

seguintes informações: 
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Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: a escola informou não possuir prateleiras de ferro, apenas prateleiras de concreto e as 

mesmas são pintadas. À respeito da ausência de termômetros, será feita solicitação a gerência competente já que a escola não dispõe 

de recursos financeiros para tal. Quanto à ventilação e circulação de ar inadequadas, informou que obras devem ser realizadas pela 

SEEDF e a mesma será informada da necessidade. Acerca da presença de portas e janelas de difícil higienização, afirmou que mesmo 

sendo difícil higienização, esta é feita periodicamente, e a troca dos mencionados itens também deve ser uma obra realizada pela 

secretaria; a ausência de telas milimetradas de proteção será sanada pela escola, uma vez que já foi adquirida e será instalada na 

próxima semana. Data do documento: 09/05/2019.  

A documentação faltante na data da visita foi providenciada e será afixada em local visível na cozinha da escola. 

Ademais, a Equipe de Nutrição da UNIAE - Ceilândia realizou visita na Escola Classe 36 de Ceilândia e fez os seguintes apontamentos:  

1) Os atestados de saúde ocupacional das merendeiras estão na empresa CONFERE e no dia 11 de maio estas irão providenciar novo 

atestado junto à empresa G&E. A gestão da escola foi informada de que os atestados deverão ficar disponíveis na unidade escolar; 

2) Os documentos de rotina de limpeza foram providenciados pela Unidade Escolar; 

3) Os alimentos abertos estavam identificados no momento da visita; 

4) Em visita anterior, a Unidade Escolar foi notificada sobre a ausência de telas milimétricas nas janelas, bem como outros itens 

relacionados à estrutura inadequada da área de alimentação escolar. Porém, a gestora informou que não recebeu a verba do PDAF 

para reparo dos itens apontados; 

5) O registro de limpeza da caixa d'água foi apresentado pela gestora, a qual foi orientada a providenciar o registro de limpeza da caixa 

de gordura; 
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6) As fichas técnicas estão sendo elaboradas pelos nutricionistas da SEEDF; 

7) Todas as informações relativas às documentações necessárias para o pleno funcionamento da área de alimentação escolar foram 

repassadas no Encontro de gestores e encarregados de merenda nos dias 18 e 19 de março de 2019 promovida por esta UNIAE. 
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Escola 2. CED 16 - Ceilândia  

Data 02/04/2019 

Perfil da escola alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Possui 1375 alunos matriculados, dos quais 785 lancham;  

a escola possui refeitório; 

03 (três) merendeiros terceirizados;  

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se ausência de termômetro nos 

congeladores e refrigeradores; ausência de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos; 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que não há ficha técnica de preparação dos cardápios bem como Manual de 

Boas Práticas. Além disso, as adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola; 

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, constatou-se a ausência de registro de 

rotina de higiene dos utensílios, registro de rotina de higiene dos ambientes, registro de rotina de higiene dos equipamentos, registro 

de exames periódicos dos manipuladores (ASO), registro de limpeza da caixa d’água, registro de limpeza do reservatório de água 

subterrâneo, registro de limpeza caixa de caixa de gordura, registro de controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

A UNIAE-Ceilândia se pronunciou acerca das inconformidades encontradas, com as seguintes informações: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: a escola possui refeitório (área de consumo) adaptada com mesas e cadeiras de alvenaria 

para a cozinha e próximo à lanchonete particular. Portanto, a distribuição não ocorre em sala de aula, o que não demanda carrinho de 

distribuição. O porcionamento das refeições é realizado na cozinha e distribuído aos alunos para consumo no refeitório.    
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Qualidade da alimentação escolar: existe Manual de Boas Práticas de Fabricação na escola desde a data de 20/08/2018; a UNIAE 

mencionou ter orientado à escola quanto às fichas de prateleiras utilizadas para controle de estoque no depósito, mas foi questionada 

em relação às fichas técnicas de preparação do cardápio. 

Documentação: a UNIAE solicitou o pronunciamento da escola acerca da ausência de documentação comprobatória do cumprimento 

das exigências sanitárias. Até o momento do fechamento deste relatório, não houve pronunciamento da escola.  
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Regional de Ensino do Guará 
 

Escola 1. CEE 01 

Data 11/03/2019 

Perfil da escola A escola possui 300 alunos matriculados na modalidade Ensino Especial, e em média 200 alunos fazem refeição na escola. 

Possui 2 merendeiras efetivas. 

A escola não possui horta. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito, cozinha e refeitório: prateleiras encostadas nas paredes; portas inadequadas e sem tela milimétrica; portas sem 

rodinho; tamanho da cozinha e depósito inadequado e ventilação e circulação de ar são inadequadas e incapazes de garantir conforto 

térmico; congelador sem termômetro; lixeiras destampadas, ausência das mesmas; janelas inadequadas e sem tela milimétrica; 

ventilador empoeirado; quantidade de equipamentos e utensílios é insuficiente; pia sem sabonete e papel toalhas para lavar as mãos; a 

escola não possui refeitório. 

Os cardápios não estavam expostos; não há ficha técnica dos cardápios; cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos 

alunos; hipoclorito de sódio não é utilizado na higienização das frutas, legumes e verduras; alimentos abertos sem identificação de data 

de validade. 

A escola não apresentou os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, equipamentos e ambientes; certificado de 

capacitação dos merendeiros; atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; comprovante de limpeza da caixa d’água, caixa de 

gordura e controle de pragas.  

Resultado da Em pronunciamento, a escola informou ter adotado as seguintes providências: aquisição e instalação do rodinho para a porta do 
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Fiscalização depósito; a aquisição de termômetro, equipamentos e utensílios será pauta da reunião do Conselho Escolar; aos merendeiros foi 

solicitada maior atenção no sentido de manter as lixeiras tampadas e em local adequado; as telas milimétricas, instalação de dispenser 

para sabonete líquido e papel toalha serão providenciadas com a maior brevidade possível; ventilador retirado da cantina; foi 

encaminhado documento ao setor de engenharia da Secretaria de Educação (Processo SEI 00080-00095291/2019-36) o qual solicita a 

instalação de janela basculante no depósito e adequação das janelas da cozinha, reforma da cozinha e depósito, construção do 

refeitório. 

A escola informou que o hipoclorito de sódio é adquirido pela escola e que foi realizada reunião com os manipuladores alertando da 

obrigatoriedade na utilização do hipoclorito de sódio na higienização das frutas e hortaliças; foi providenciada a aquisição de 

embalagens apropriadas para o acondicionamento e identificação dos alimentos abertos. 

Em relação aos cardápios, a escola informou que os mesmos são expostos semanalmente; a escola solicitou informações a respeito das 

fichas técnicas das preparações; informaram que atendem alunos de 04 meses a 60 anos, e que dessa forma não há uma faixa etária 

específica, bem como que os cardápios são elaborados por nutricionistas da Secretaria de Educação.  

Em relação à documentação, a escola informou ser inviável a adoção de registro de rotina uma vez que os utensílios são higienizados 

diariamente, após o uso; os registros de rotina de higiene dos ambientes e equipamentos encontram-se à disposição, arquivados na 

direção da escola; os manipuladores de alimentos foram informados da necessidade de providenciarem e apresentarem os certificados 

de treinamento e/ou capacitação e os atestados de saúde ocupacional; a caixa d'água é nova e ainda não passou por serviço de limpeza; 

a caixa de gordura foi higienizada em janeiro de 2019 pela empresa Juiz de Fora, porém,  não foi fornecido um registro formal; a escola 

informou que foi dedetizada e desratizada  em janeiro de 2019 pela empresa Juiz de Fora, porém,  não foi fornecido um registro formal; 

foi encaminhado documento à Unidade Regional de Administração Geral – UNIAG da Regional de Ensino contendo solicitação de 

informações e orientações para a contratação dos serviços de limpeza de caixa d’água, caixa de gordura e controle de pragas. 
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Em pronunciamento, a nutricionista da Regional de Ensino solicita gestões da Diretoria de Alimentação Escolar junto ao 1) setor de 

engenharia da Secretaria de Educação a respeito das portas instaladas na escola, pois a grande maioria não é de superfície lisa e 

possuem frestas que dificultam a higienização; 2) setor de compras de materiais, uma vez que as escolas apresentam um 

desabastecimento de utensílios como prato, colheres e canecas, dificultando o bom andamento do Programa de Alimentação Escolar. 

Quanto às não conformidades a respeito da qualidade da alimentação escolar, a nutricionista da Regional de Ensino informou que a 

elaboração das fichas técnicas das preparações e dos cardápios de acordo com a faixa etárias dos estudantes não é realizado à nível 

Regional, e por esse motivo não há como informar sobre quando será sanada a não conformidade. 

A Diretoria de Alimentação Escolar informou à Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE, das demandas apresentadas 

pela escola e pelas nutricionistas, e alertou sobre a necessidade de aquisição de utensílios e informou que as fichas técnicas das 

preparações estavam em fase de finalização para envio às escolas.  

As demandas estruturais foram encaminhadas à Diretoria de Engenharia, mas até o fechamento deste relatório a DIRED não havia se 

pronunciado. 
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Escola 2. CED 01 da Estrutural 

Data 02/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1562 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, sendo uma média de 1000 alunos 

que lancham.  

A escola fornece 02 refeições por turno 

Possui 07 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não atender alunos com necessidade alimentares especiais. 

Inconformidades 

Encontradas 

Alimentos em caixas de papelão; alimentos encostados na parede; ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; 

ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico; ausência/danificado de ralo sifonado com sistema 

abra e fecha; o tamanho da cozinha e/ou depósito não é adequado; azulejos da cozinha estão caindo; a porta da cozinha e janela estão 

com a tela milimétrica danificada. 

Adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; quantidade de equipamentos e/ou utensílios 

insuficientes; os alimentos são descongelados à temperatura ambiente; há alimentos abertos sem identificação de data de validade; não 

há ficha técnica de preparação. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; certificado 

de treinamento dos merendeiros, atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; comprovante de limpeza da caixa d’água, caixa de 

gordura e controle de pragas. 

Resultado da Em pronunciamento, a escola informou ter adotado as seguintes providências: merendeiras orientadas quanto ao correto procedimento 
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Fiscalização no momento do recebimento dos gêneros alimentícios, a fim de não deixar caixas de papelão no depósito; os alimentos encostados nas 

paredes foram imediatamente reposicionados; informou dificuldades em adquirir bens de capital por meio do PDAF, mas providenciará 

a aquisição com a ajuda da comunidade no prazo de 30 dias; em relação à ventilação inadequada, informou que a cozinha necessita de 

uma estufa com exaustor para diminuir o calor em seu interior, como também um exaustor para renovar o ar dentro do ambiente 

(destacou que os equipamentos são de responsabilidade da Secretaria de Educação e a aquisição dos mesmos é muito cara e não temos 

a condição de adquiri-los); no depósito, por meio de campanha com a comunidade, a escola instalou um “circulador de ar condicionado” 

(a temperatura no depósito é de 16 graus centígrados, e que assim todos os gêneros podem ser armazenados no ambiente); instalação 

de ralo sifonado com sistema abre e fecha; em relação ao tamanho do depósito, a escola confirmou que o mesmo é inadequado pra o 

armazenamento dos gêneros não perecíveis, uma vez que a escola fornece 5 refeições por dia (com a contribuição da comunidade a 

escola providenciou a confecção de duas estantes em aço e madeira dentro dos padrões das que já existiam no ambiente); os azulejos 

da cozinha foram reparados; a tela milimétrica da porta da cozinha foi trocada, mas a tela da janela não, uma vez que é no formato 

basculante; a escola adquiriu 400 colheres e possuem planejamento de reformar um liquidificador e as panelas de pressão; sinalizou a 

necessidade de um freezer vertical para auxiliar o armazenamento das carnes. 

Em relação à adaptação nos cardápios sem orientação do nutricionista, informou que de fato aconteceu, mas somente na compra de sal, 

uma vez que os potes de tempero e de sal são insuficientes para o cardápio; as merendeiras foram orientadas quanto ao correto 

procedimento para descongelamento; em relação aos alimentos abertos sem identificação de data de validade, o fato foi corrigido e as 

merendeiras orientadas; as fichas técnicas serão providenciadas pela equipe de nutrição da Secretaria de Educação. 

Em relação aos documentos a escola informou que a ausência de registro de rotina de higiene dos utensílios, dos ambientes e dos 

equipamentos foi corrigido com a distribuição do Manual de Boas Práticas e das Planilhas de Controle (documentos elaborados pelas 

nutricionistas da Regional de Ensino); a escola cobrou da empresa G&E a apresentação do certificado de treinamento das demais 
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merendeiras; a empresa G&E informou que os exames de saúde das merendeiras seriam realizados no dia 13 de abril, mas até o 

momento os mesmos não foram realizados; os procedimentos de limpeza da caixa d’água, do reservatório de água subterrâneo e da 

caixa de gordura foram realizados pela empresa terceirizada Real e os comprovantes seriam entregues na escola no dia 29 de abril.  

A escola ressaltou que está empenhada em corrigir as inconformidades identificadas e que em próxima visita será possível verificar as 

grandes mudanças que providenciaram em pouco tempo. 
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Escola 3. CEM 01 

Data 03/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1.230 alunos matriculados na modalidade EJA, aproximadamente 1.000  alunos fazem a refeição; 

A escola possui 02 merendeiros terceirizados; 

Afirmou trabalhar o tema da educação alimentar e nutricional com os alunos; 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram encontrados pombos circulando próximos à cozinha. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; produtos de limpeza próximos aos alimentos; 

havia alimentos em contato com o chão; ausência de controle de entrada e saída de alimentos; prateleiras encostadas nas paredes; 

ausência de termômetros nos congeladores e refrigeradores; ausência de ralo sifonado com sistema abre e fecha; o tamanho da cozinha 

e/ou depósito não é adequado; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto térmico dos ambientes; 

janelas e/ou portas de difícil higienização; ausência de tela milimétrica em janelas e/ou portas; ausência de pia ou essa não é dotada de 

sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção; 

A escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos; quantidade de equipamentos e/ou utensílios insuficientes. 

Resíduos expostos. 

As adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; alimentos abertos sem identificação da data de 

validade; não é utilizado o hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras; não existe ficha técnica dos cardápios; a 

escola não possui Manual de Boas Práticas. 
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Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios; equipamentos e ambientes; registro de 

potabilidade da água; atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; comprovantes de limpeza de caixa d’água, caixa de gordura e 

controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a escola informou que foi solicitada a construção de um refeitório (Processo 00080-00092507/2019-10); as embalagens 

estão sendo abertas somente no momento do preparo dos alimentos; os recipientes de alimentos estavam próximos aos produtos de 

limpeza no momento de transporte para a mesa de distribuição e tal procedimento foi revisto e corrigido; a caixa de armazenamento do 

alimento banana estava no chão aguardando espaço no suporte de acomodação suspensa e tal procedimento foi revisto e corrigido; o 

controle de entrada e saída de alimentos é feito diretamente no Mapa de Merenda on-line; as prateleiras e alimentos foram afastados 

das paredes; os termômetros para os congeladores e refrigeradores serão adquiridos assim que houver verba disponível, pois a verba 

destinada à escola não contempla tal aquisição por ser verba de capital; será providenciada a substituição do ralo sifonado com sistema 

abre e fecha, pois o existente encontra-se com pequenos amassados; quanto a ventilação e circulação de ar, o sistema elétrico existente 

não suporta a carga de aparelhos e solicitamos reforma no depósito e na cozinha (Processo 00080-00092507/2019-10); as janelas e/ou 

portas deverão ser trocadas na reforma no depósito e na cozinha; foram providenciados equipamentos e/ou utensílios para utilização na 

cozinha; foram instaladas novas telas nas janelas e/ou portas no depósito e na cozinha; foi solicitado o controle de infestação de pombos 

(Processo 00080-00093255/2019-38); os resíduos foram devidamente acondicionados em recipientes próprios; o tamanho da cozinha 

e/ou depósito serão revistos na reforma no depósito e na cozinha; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos 

alimentos devido ao fato de que os alimentos são oferecidos/distribuídos diretamente aos alunos; foi providenciada substituição da 

saboneteira líquida defeituosa e próximo à pia/lavatório são disponibilizados papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção; as 

adaptações nos cardápios, quando necessárias, são submetidas às nutricionistas da CRE Guará/UNIAE; foram providenciados recipientes 

próprios para armazenamento, quando necessário, dos alimentos abertos com identificação da data de validade; foi providenciado 

hipoclorito de sódio para higienização das frutas, legumes e verduras; a ausência de ficha técnica dos cardápios deverá ser esclarecida 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26476763&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=fc2915111aecf04236a852cdefc462795d16eba010a2a07a7c340b1fe2dc9724
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26476763&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=fc2915111aecf04236a852cdefc462795d16eba010a2a07a7c340b1fe2dc9724
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26546359&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=a05e224efb846ea0b82a62399c4daaa88676328376454b94fb6d3bed7d634408
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pelas nutricionistas da CRE Guará/UNIAE; o Manual de Boas Práticas foi disponibilizado através da CRE Guará/UNIAE; o registro de rotina 

de higiene dos utensílios, por ser diário, é feito de acordo com o Manual de Boas Práticas; o registro de rotina de higiene dos 

ambientes foi atualizado e está de acordo com o Manual de Boas Práticas; foi providenciada a solicitação de análise da potabilidade da 

água (Processo 00080-00093255/2019-38); os exames periódicos dos manipuladores estão sendo providenciados pela empresa 

terceirizada; a limpeza da caixa d’água e a limpeza do reservatório subterrâneo foram realizadas (comprovante disposto no documento 

SEI 22286504; a limpeza da caixa de gordura foi realizada (comprovante disposto no documento SEI 22288336); o controle de pragas foi 

realizado (comprovante disposto no documento SEI 22291602); a cantina particular encontrava-se aberta por força de apresentação da 

Decisão Judicial 22291816; o reservatório de água, sacos de lixos e objetos em desuso foram recolhidos. 

Até o fechamento do relatório a Diretoria de Arquitetura não havia se pronunciado quanto à solicitação da escola de construção de 

refeitório e reformas na cozinha e depósito de alimentos (Processo 00080-00092507/2019-10). 

 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26546359&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=a05e224efb846ea0b82a62399c4daaa88676328376454b94fb6d3bed7d634408
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26641938&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=614e61a6a77c3e74f1379823e93907c0de6a7dc7084affeaa3e01e67e3f56ed8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26643972&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=3010193a776f2ea96bfcebe43a72894acbf6deab9ffcbf106d2fc47ab0a3ee87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26647558&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=33352105cdc83f97c3d45b7f1af4558d695650e089d80c925e81990cb38c1890
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26647797&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=d34984cb9ea59f774915950ce903ab8ed084824f4f7ed87fe0c2e9eea42a0287
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26476763&id_procedimento_atual=25206553&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=fc2915111aecf04236a852cdefc462795d16eba010a2a07a7c340b1fe2dc9724
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Escola 4. EC 01 

Data 28/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 288 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo 220 o número de alunos que lancham; 

Possui 01 merendeira terceirizada; 

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais; 

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre; 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram encontrados objetos abandonados e em desuso nos arredores da escola. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; foram encontrados alimentos encostados na 

parede; não há termômetro nos congeladores e refrigeradores; a ventilação e circulação de ar no depósito não são adequadas e não são 

capazes de garantir o conforto térmico necessário ao acondicionamento ideal dos alimentos; as janelas e/ou portas são de difícil 

higienização; foi observada a ausência de tela milimétrica na porta e janelas da cozinha; o tamanho da cozinha e/ou depósito não é 

adequado; ausência de ralo na cozinha e no depósito; as frutas estavam acondicionadas em caixas de madeira e de plástico; freezer da 

cozinha enferrujado (O equipamento estava vazio e a escola relatou que é utilizado apenas em eventos). 

O cardápio não estava exposto para os alunos e comunidade escolar; ausência de ficha técnica dos cardápios; adaptações nos cardápios 

quando necessárias são realizadas pela própria escola; a escola não utiliza hipoclorito de sódio na higienização de frutas e hortaliças. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: certificado de capacitação/treinamento dos merendeiros; atestado de saúde 
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ocupacional da merendeira (desatualizado); registro de potabilidade da água. 

Acrescentamos ainda que a cozinha e depósito estavam limpos, não foram encontrados alimentos vencidos, a escola realiza o controle 

de entrada e saída dos alimentos, a escola possui Manual de Boas Práticas e os registros de higiene dos ambientes e equipamentos, bem 

como registros de limpeza da caixa d'água e caixa de gordura e controle de pragas estão em dia. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a escola informou que não possui refeitório por se tratar de construção antiga e que a solução seria uma reforma predial; 

os alimentos foram afastados das paredes; o termômetro será adquirido quando a verba destinada à escola permitir a aquisição de bens 

de capital ou tão logo possam contar com a ajuda da comunidade (eventos patrocinados); a ventilação inadequada depende de uma 

reforma do ambiente ou mesmo aquisição de equipamentos caros, o que não é possível resolver com as verbas destinadas à escola, que 

informa que tal providência deveria ser de responsabilidade da Secretaria de Educação; as janelas e portas são da época da construção 

da escola, não sendo possível uma solução, sem que haja uma reforma predial; a instalação de telas na porta e janela será providenciada 

tão logo haja recursos disponíveis; o tamanho da cozinha e depósito é uma providência que depende de reforma predial e profissionais 

especializados; em relação a ausência de ralos na cozinha e depósito, é necessário uma obra de reforma, na qual depende de recursos 

financeiros, o que atualmente a escola não possui; a aquisição de utensílios adequados para acondicionamento das frutas e verduras 

será realizada tão logo seja possível; o freezer utilizado nos eventos foi retirado da cozinha; o cardápio está exposto para conhecimento 

dos alunos; as fichas técnicas serão encaminhadas pela equipe de nutrição da Secretaria de Educação; o hipoclorito de sódio foi 

adquirido; o certificado de capacitação/treinamento dos merendeiros e o atestado de saúde ocupacional foram cobrados da empresa 

terceirizada G&E; a manutenção do filtro e o registro de potabilidade foi providenciado. 
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Escola 5. CED 04 

Data 26/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 1078 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, sendo 

1078 o número de alunos que lancham. 

Possui 4 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou não possuir alunos com necessidade alimentares especiais.  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar e ter recebido a visita da nutricionista da Regional 

de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraem vetores urbanos para o ambiente e presença de objetos abandonados em desuso (grande 

quantidade de material descartado próximo à cozinha e ao depósito). 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: instalações elétricas inadequadas; presença de produtos de limpeza próximos 

aos alimentos; alimentos encostados na parede; ausência de tela milimetrada em janelas/portas; portas não ajustadas ao batente; 

presença de insetos/animais sobrevoando ou circulando pelo local; insuficiente quantidade de equipamentos/utensílios; os ambientes 

são mal iluminados; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos; ausência de pia, sabonete, papel 

toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

 Os cardápios não estavam expostos; quando necessárias, as adaptações nos cardápios são realizadas pela própria escola; o reservatório 

de água está em mau estado de conservação; foram observados alimentos prontos sem proteção.  

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, ambientes e equipamentos; certificado de 
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capacitação/treinamento dos merendeiros; atestado de saúde ocupacional dos merendeiros; registro de potabilidade de água; 

comprovante de limpeza da caixa d´água, da caixa de gordura e do reservatório de água subterrâneo; comprovante de controle de 

pragas.  

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista da Regional de Ensino informou ter realizado visita técnica à escola a fim de averiguar as não conformidade 

e orientar a unidade escolar. Informaram que visitas de supervisão são rotineiras às unidades escolares e as orientações são constantes 

pela nossa equipe da Alimentação Escolar. 

Em relação aos vetores presentes próximos à cozinha e a presença de objetos abandonados em desuso (grande quantidade de material 

descartado próximo à cozinha e ao depósito), informaram que a situação é transitória e pontual, pois a unidade escolar encontra-se em 

reforma e o material da obra está no estacionamento próximo a cozinha. A unidade escolar foi orientada a manter o local organizado. 

 Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: as instalações elétricas da cozinha estão em conformidade, apenas no 

depósito, a unidade escolar realizou um furo na parede para ligar o bebedouro da parte externa, orientamos retirar essa instalação, uma 

vez que o furo pode ser facilitador de entrada de vetores no depósito; em relação à presença de produtos de limpeza próximos aos 

alimentos, informou que apenas os produtos para uso semanal ficam dentro da cozinha, armazenados embaixo da pia de higienização de 

utensílios, a escola foi orientada a providenciar uma caixa com tampa e identificá-la com "MATERIAL DE LIMPEZA"; as prateleiras e os 

alimentos não se encontravam encostados na parede; algumas janelas da cozinha e depósito possuem telas, a escola foi orientada a 

instalar telas nas portas e na janela externa (que dá para o estacionamento) e trocar as telas existentes por telas de fácil remoção para 

higienização; a escola foi orientada a realizar manutenção na porta que não possui ajuste ao batente; no momento da vista não havia 

insetos sobrevoando os ambientes e a escola está com a dedetização em dia; foi solicitada a aquisição de utensílios (Processo SEI 00080-

00044874/2019-07); os ambientes não são mal iluminados, possuem janelas amplas que recebem a luz solar e ainda contam com 

iluminação artificial; não há a necessidade de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos pois as refeições são servidas pela 
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janela de servir e os alunos realizam a refeição em mesas dispostas em frente a cantina; no momento da visita a unidade escolar 

dispunha de todos itens necessários à lavagem das mãos e a escola foi orientada a sempre manter os dispenseres abastecidos. 

No momento da visita os cardápios estavam expostos na frente da cozinha; as nutricionistas da Regional de Ensino orientam as escolas 

sobre as adaptações necessárias aos cardápios e informaram estar à disposição da unidade escolar para adaptações pontuais; não foi 

observado mal estado de conservação do reservatório de água e a escola relata ter realizado manutenção há aproximadamente 2 anos; 

a escola é orientada a preparar os alimentos próximo ao horário de servir e os alimentos que necessitarem de refrigeração devem ficar 

armazenados em geladeira até a hora de servir.  

Em relação aos documentos, as merendeiras foram orientadas quanto aos procedimentos descritos no Manual de Boas Práticas da 

Unidade escolar para registros de higienização dos utensílios, equipamentos e ambientes; a escola apresentou o certificado de 

capacitação das merendeiras realizadas em 2018 e informou que a capacitação de 2019 foi realizada em julho, mas a empresa ainda não 

havia entregado o certificado; a escola foi orientada a solicitar a análise de potabilidade da água; os atestados de saúde ocupacional 

foram apresentados, faltando o atestado de apenas 1 merendeiro (a escola foi orientada a providenciar); foi apresentado o comprovante 

de limpeza da caixa d’água e o controle de pragas; a escola foi orientada quanto à limpeza da caixa de gordura, conforme Manual de 

Boas Práticas.  

A escola informou que a visita do CAE foi realizada no período noturno, e a nutricionista solicitou que as visitas sejam realizadas nos 

turnos matutino e vespertino. Nesse sentido, o Conselho esclarece que foi deliberado em plenária que as visitas do CAE também 

aconteçam no período noturno para fiscalização da alimentação escolar oferecida aos alunos da modalidade EJA. Acrescenta-se ainda o 

fato de que a Secretaria de Educação sinalizou pela impossibilidade de conceder transporte para as visitas noturnas, ao passo que o 

conselheiro realizou a visita em carro próprio. 

O Processo da escola foi enviado à Diretoria de Engenharia para conhecimento e providências quanto às inconformidades relacionadas à 
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infraestrutura. Até o fechamento do relatório a Diretoria não havia se pronunciado. 

Em relação à solicitação de aquisição de materiais, utensílios e equipamentos realizada pela Unidade de Infraestrutura e Apoio 

Educacional – UNIAE, setor de lotação das nutricionistas da Regional de Ensino (Processo SEI 00080-00044874/2019-07 citado 

anteriormente), a Secretaria de Educação, por meio dos setores responsáveis, informou que está em fase de elaboração Portaria que 

permitirá a aquisição de bens de capital por meio do PDAF e que a Secretaria não dispõe nos depósitos os bens solicitados no processo 
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Escola 6. CEF 04 

Data 26/06/2019 

Perfil da escola A escola possui 1200 alunos matriculados nas modalidades Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Especial, sendo 

1200 o número de alunos que lancham.  

Possui 2 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidades alimentares especiais, porém não especificou a(s) patologia(s) diagnosticada(s).  

Afirmou ter incluído o tema da alimentação saudável e adequada no currículo escolar, possuir horta escolar e ter recebido a visita da 

nutricionista da Regional de Ensino no semestre. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraiam vetores urbanos para o ambiente. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: presença de embalagens de alimentos abertas; portas não estão ajustadas ao 

batente; quantidade insuficiente de equipamentos/utensílios; ausência de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos. 

Os cardápios não estavam expostos; quando necessárias, as adaptações nos cardápios são feitas pela própria escola; os alimentos são 

descongelados à temperatura ambiente. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene de utensílios, ambientes e equipamentos; registro de 

potabilidade de água; atestados de saúde ocupacional das merendeiras.   

O Conselheiro responsável pela visita informou que o depósito de alimentos não pôde ser visitado, uma vez que a chave de acesso não 

estava na escola. 

Resultado da Em resposta, a escola informou que faz limpezas periódicas nos arredores da escola, coletando lixo e varrendo as áreas externas. 
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Fiscalização Quanto ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório, os merendeiros foram orientados a não deixar embalagens abertas e quando 

necessário armazenar as sobras em recipientes específicos; foi providenciado o ajuste ao batente da porta; em 2018 a escola informou 

ter recebido apenas uma verba da parcela do PDAF, o que inviabilizou a compra de novos equipamentos/utensílios; não há necessidade 

de carrinho para transportar o lanche, tendo em vista que as refeições são servidas diretamente para os alunos em nosso refeitório. 

A escola providenciará a exposição dos cardápio, no entanto esclareceu que todos os dias o cardápio é informado em sala de aula; 

informou que quando ocorrem alterações no cardápio a CRE Guará/UNIAE é informada; a alteração é registrada no mapa de merenda e 

que o fato só acontece quando há atrasos na distribuição dos gêneros, ausência de merendeiros ou eventuais paralisações; os alimentos 

são descongelados no dia que serão consumidos. 

Em relação aos documentos, a escola informou que os registros de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes serão novamente 

afixados na parede; até o momento a empresa responsável pela higienização da caixa d'água ainda não entregou o comprovante de 

limpeza (a Regional foi informada); os merendeiros possuem atestado de saúde ocupacional, entretanto, os exames são feitos conforme 

disponibilidade da empresa contratante e que são cobrados periodicamente pela direção da escola. 

Em pronunciamento, a nutricionista da Regional informou ter visita a escola e de acordo com o formulário padronizado a escola 

apresentou Risco Sanitário Regular. Na oportunidade, a escola foi orientada a retirar os entulhos e objetos em desuso dos arredores da 

escola; ajustar a porta ao batente; sanada a inconformidade relacionada aos alimentos abertos sem identificação e validade; escola 

orientada quanto à aquisição de equipamentos e utensílios em visita realizada em 27/03/2019; não há necessidade de carrinho para 

transporte e distribuição dos alimentos; sanada a inconformidade relacionada à exposição do cardápio; escola orientada a solicitar à 

nutricionista as adaptações necessárias aos cardápios e registrá-las no Controle Diário;  escola orientada sobre a proibição de 

descongelar alimentos sob temperatura ambiente; foi solicitada a organização de todos os documentos referentes à alimentação escolar 

em arquivo e dispô-lo na cozinha; esclareceu que a escola possui 3 merendeiros terceirizados, que apenas 1 não apresentou o atestado 
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de saúde ocupacional e solicitou à empresa a imediata correção da pendência; o depósito de alimentos permanece trancado, de acordo 

com as orientações da equipe de nutricionistas, mas a Direção deverá dar acesso ao ambiente e acompanhar as fiscalizações de 

qualquer órgão externo.       

O Processo foi remetido para a Diretoria de Engenharia para conhecimento e providências relacionadas às questões de infraestrutura da 

escola. Até o fechamento do relatório a Diretoria não havia se pronunciado. 
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Regional de Ensino de Samambaia 
 

Escola 1. EC 431 

Data 01/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1075 matriculados na modalidade de ensino Pré-Escola e Ensino Fundamental, sendo 100 alunos em regime integral.  

A escola possui horta e faz trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 10 merendeiros, sendo parte deles efetivos e parte deles terceirizados. 

A escola possui 1 aluno com necessidades alimentares específicas (diabetes mellitus) e não possui cardápio especial. 

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram encontradas embalagens danificadas e abertas; ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto 

térmico; o tamanho da cozinha e/ou depósito não é adequado; ausência de pia ou essa não dotada de sabonete, papel toalha e/ou 

toucas para assepsia e proteção; 

Não existe ficha técnica dos cardápios; 

Este ano ainda não foi utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras pois a escola não adquiriu o produto. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a nutricionista da Regional esclareceu que o número de merendeiros descrito no relatório do CAE/DF não confere. A 

unidade conta com 05 (cinco) merendeiras terceirizadas, apenas.  

No que se refere ao aluno com laudo de Diabetes Mellitus, informou que a UNIAE, desde 01/02/2019, encaminhou via Processo SEI 

(00080- 00012017/2019-30) solicitação de articulação da escola com os pais/responsáveis para apresentação dos laudos médicos ou 
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nutricionais acerca das restrições alimentares dos estudantes matriculados, caso houvesse. Esclareceu que a UNIAE não recebeu o laudo. 

Em 15/04/2019, a escola informou, no mesmo Processo, que os pais e/ou responsáveis não forneceram até o momento os documentos 

comprobatórios das necessidades alimentares especiais.  

Em relação à falta do refeitório, informou que, de fato, a distribuição da Alimentação Escolar não é feita de forma correta, visto que não 

há refeitório. Segundo a Direção, a escola está em busca de verba para construção.  

Em relação ao depósito de alimentos e cozinha, informou que não encontrou no momento da visita inadequações relacionadas a 

embalagens danificadas ou abertas.  

No que se refere a ventilação, circulação de ar e tamanho da cozinha e depósito inadequados, informou que a unidade passou por 

reformas que melhoraram muitas questões estruturais verificadas em visitas realizadas anteriormente pela UNIAE. Segundo a Direção, a 

unidade está em busca de verba para que todas as inconformidades sejam realizadas, incluindo a instalação da pia específica para 

lavagem das mãos em local adequado. 

Em relação às fichas técnicas, informou que as mesmas estão em processo de validação pela GPEA e UNIAE, para assim, serem 

disponibilizadas às escolas.  

Quanto à ausência de produto desinfetante para uso em alimentos, informou que no momento da visita a Direção foi notificada e 

orientada a aquisição. Vale ressaltar que em visitas realizadas anteriormente pela UNIAE, as hortifrutícolas estavam sendo higienizadas 

adequadamente 
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Regional de Ensino de Santa Maria 
 

Escola 1. CEF 201 

Data 03/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1562 alunos matriculados nas modalidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Possui 06 merendeiros, sendo 03 efetivos e 03 terceirizados.  

A escola possui horta e enriquece a alimentação escolar com o que é colhido.  

Não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: prateleiras encostadas nas paredes; ausência de termômetro nos 

congeladores e refrigeradores; ausência de tela milimétrica nas janelas e/ou portas; o tamanho da cozinha e/ou depósito não é 

adequado; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos (a escola relatou que os alunos carregam as 

panelas até as salas de aula). 

Os cardápios planejados não estão expostos (a justificativa da escola é que rotineiramente são realizadas modificações nos cardápios, 

logo, o mesmo não é cumprido); os cardápios não são cumpridos (em relação ao gênero "mamão", foi informado que o alimento não 

possui boa aceitação e que a quantidade que chega é para a escola oferecer em 1 (um) lanche, mas pela baixa aceitação, a escola 

diminui a quantidade e o alimento é oferecido em 3 lanches. Essa prática traz prejuízos aos alunos, uma vez que os cardápios devem 

ser calculados para atender às necessidades energéticas, de macro e microminerais dos estudantes. 

Ainda em relação aos cardápios, a escola afirmou que o lanche da semana (1º/04 a 05/04 foi alterado) e mencionado que o composto 
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lácteo café com leite não tem boa aceitação.  

Não existe ficha técnica dos cardápios; a escola recebeu o Manual de Boas Práticas, mas o documento fica na direção da escola e não 

na cozinha e a escola afirmou que não receberam treinamento sobre o Manual. 

A escola possui 1 (um) aluno matriculado com necessidade alimentar específica (diabetes), mas não possui laudo médico. A escola 

realiza a adaptação do lanche do aluno, sem instrução da nutricionista. 

Adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; alimentos são descongelados à temperatura 

ambiente; alimentos prontos sem proteção. 

A escola não possui refeitório. 

Resultado da 

Fiscalização 

As nutricionistas da Regional de Ensino informaram que foi realizada visita na escola e que as inconformidades observadas e 

apontadas no relatório técnico do CAE foram discutidas com o Encarregado pela Alimentação Escolar e o Supervisor Administrativo da 

unidade escolar e foi solicitado também pronunciamento formal da unidade por meio eletrônico. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola foi orientada a armazenar os gêneros alimentícios não perecíveis 

sobre pallets e/ou estrados (distância de 30 cm do chão) e/ou prateleiras (distância de 10 cm das paredes), respeitando-se o 

espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção local. As nutricionistas 

salientaram que o espaço físico do depósito é insuficiente para atender o volume de produção, sendo assim, é inviável manter as 

prateleiras nas distâncias preconizadas em legislação. A unidade escolar é orientada a manter os gêneros afastados da parede a fim de 

minimizar os riscos. 

Em relação à ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores, a equipe esclareceu que, conforme previsão de elaboração, 

pelas Nutricionistas dessa UNIAE, do Manual de Boas Práticas para a referida Unidade Escolar, a exigência e importância da aquisição 
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do equipamento pela escola, assim como as temperaturas ideais de congelamento e refrigeração dos gêneros perecíveis serão 

destacados no  mesmo documento a fim de  manter a qualidade higiênico-sanitária dos produtos cárneos, hortaliças e outros. 

Em relação à ausência de telas milimétricas nas janelas e portas, a escola informou que as mesmas serão instaladas nas portas de 

acesso ás áreas da cozinha e depósito e na janela utilizada para distribuição das refeições após o recebimento da verba do Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF. As nutricionistas destacaram que, em algumas visitas técnicas realizadas 

anteriormente pelas nutricionistas, foram feitas várias solicitações de instalação das telas, porém, sem atendimento às solicitações. 

Esclareceram, ainda, que a escola foi orientada a manter as portas de acesso às áreas do depósito e cozinha e a janela (sem tela) 

sempre fechadas, essa última, somente deixar aberta no momento da distribuição das refeições. 

Em relação à inadequação no tamanho da cozinha e depósito, a equipe destacou que nas visitas técnicas de supervisão realizadas 

anteriormente foi apontada a inadequação no dimensionamento das áreas do depósito e cozinha. Os relatórios com os apontamentos 

das inconformidades foram encaminhados à Gerência de Planejamento e Educação Alimentar para conhecimento e devido envio 

à Gerência competente. 

Em relação à ausência de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos e ao fato dos alunos carregarem as panelas até as salas 

de aula, a escola relatou que irá solicitar à UNIAG da Regional de Ensino de Santa Maria "ajuda" para adquirir carrinhos de transporte e 

distribuição das refeições. As nutricionistas orientaram a escola acerca da  importância da aquisição do equipamento, considerando 

que a escola não possui refeitório, a fim de manter a qualidade das preparações servidas e até mesmo a segurança dos estudantes, 

uma vez que os mesmos transportam as preparações em panelas até às salas de aula. 

Quanto a não exposição dos cardápios, as nutricionistas informaram que os mesmas estavam expostos e reiteraram a necessidade da 

divulgação aos alunos e comunidade; a escola foi orientada, mais uma vez, quanto à necessidade e obrigatoriedade da escola cumprir 

o os cardápios planejados, considerando, dentre outros, o atendimento dos valores de calorias, macronutrientes e micronutrientes 
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preconizados conforme cálculos de adequação das refeições. A escola se comprometeu a seguir os cardápios e solicitar orientações às 

nutricionistas quando necessário. 

Em relação à alteração realizada na semana de 1º/04 a 05/04, as nutricionistas informaram que a escola não solicitou orientações à 

UNIAE quanto à necessidade de alteração dos cardápios para a referida semana. Foi reiterado sobre a necessidade do devido 

cumprimento dos cardápios e, quando se fizer necessárias algumas mudanças/alterações, as mesmas somente deverão ser feitas sob 

orientações das nutricionistas. Informou ainda que o encarregado pela alimentação escolar se prontificou a seguir tais orientações. 

As fichas técnicas de preparação dos cardápios estão em processo de elaboração/ padronização pela GPEA; sobre o Manual de Boas 

Práticas, a escola equivocou-se ao referir que havia recebido o Manual de Boas Práticas de Fabricação e o documento está em fase de 

elaboração pelas nutricionistas. 

Em relação ao aluno com restrição alimentar, a equipe técnica informou que foi realizado levantamento junto às escolas para verificar 

a presença de alunos com necessidades alimentares específicas e que até o momento a escola não apresentou nenhum laudo à 

UNIAE. Foi reforçada a necessidade de averiguar com os pais a presença de alunos que possuam necessidades alimentares específicas. 

Quanto ao descongelamento à temperatura ambiente, as nutricionistas informaram que a escola não possui quantitativo de 

refrigeradores suficientes para a realização do descongelamento adequado dos gêneros, e foi reforçada a orientação quanto ao 

correto e necessário método de descongelamento o qual deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos 

se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em condições de 

refrigeração à temperatura inferior a 5º C. 

Quanto aos alimentos prontos sem proteção, a escola relatou que os mesmos ficam cobertos com as tampas e quando estes são 

colocados em bandejas, estas são cobertas com "telas". A escola foi orientada acerca dos cuidados a serem tomados após o preparo e 
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distribuição das refeições a fim de evitar possíveis contaminações seja física, química ou biológica. 
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Regional de Ensino de São Sebastião 
 

Escola 1. CEF São José 

Data 12/03/2019 

 

Perfil da escola 

1700 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Especial; 

Serve 1600 refeições diárias;  

A escola não possui refeitório; 

06 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se a presença de alimentos em 

contato com o chão; alimentos dentro das caixas; prateleiras encostadas nas paredes; alta de controle de entrada e saída; a porta é 

inadequada; o tamanho do depósito não é adequado; local do depósito abafado; a ventilação e circulação de alimentos de ar são 

inadequadas e incapazes de garantir conforto térmico; o congelador está sem termômetro; janelas da cozinha inadequadas; as janelas 

estão sem telas de proteção; a porta é inadequada; a quantidade de equipamentos e utensílios insuficientes; o local da cozinha é 

abafado; pia sem sabonete e papel toalhas para lavar as mãos; o ralo sifonado com sistema abre e fecha está danificado; a ventilação e 

circulação de alimentos de ar são inadequadas e incapazes de garantir conforto térmico; a escola não possui refeitório. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que o hipoclorito de sódio utilizado na higienização das frutas, legumes e 

verduras não é o adequado; presença de alimentos abertos sem identificação de data de validade; não há ficha técnica dos cardápios; 

os cardápios não estão expostos; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos. 

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, ausência de registro de rotina de 
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higiene de utensílios; ausência de registro de rotina de higiene dos ambientes; ausência de registro de rotina de higiene de 

equipamentos; ausência de registro de capacitação ou treinamento dos manipuladores; ausência de registro de limpeza da caixa 

d’água; ausência de registro de limpeza do reservatório de água subterrâneo; ausência de registro de limpeza da caixa de gordura; 

ausência de registro de controle de pragas. 

Resultado da 

Fiscalização 

Na data de 26/04/2019 a unidade escolar em tela foi visitada pela nutricionista vinculada à UNIAE de São Sebastião e das observações 

feitas na visita técnica, foi elaborado o seguinte relatório com as inconformidades e ação corretiva. 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: 

NÃO CONFORMIDADE SEGUNDO A RDC 2016/04/ AÇÃO CORRETIVA 

Falha de revestimento na parede/ Solicitar a UNIAG via memorando o reparo do revestimento; 

Tela milimétrica da porta solta na porta/ Providenciar a fixação da tela milimétrica; 

Falta coifa/ Solicitar a UNIAG via memorando a instalação da coifa; 

Cozinha pouco ventilada/ Encaminhar memorando a UNIAG solicitando providências; 

Porta com falha de revestimento e abre na parte central/ Encaminhar memorando a UNIAG solicitando troca da porta; 

Janela com processo corrosivo/ Encaminhar memorando a UNIAG solicitando reparo; 

Depósito pequeno/ Solicitar a UNIAG a ampliação do depósito; 

Pouca circulação de ar/ Solicitar a UNIAG a ampliação do depósito; 

Falta revestimento cerâmico na parede em parte do depósito/ Solicitar a UNIAG via memorando o reparo do revestimento da parede 



 
 

144 
 

do depósito; 

Prateleiras com a base danificada o que impossibilita afastar 30 cm da parede/ Solicitar a UNIAG troca das prateleiras; 

Falta borracha de vedação/ Providenciar a instalação de borracha de vedação; 

Falta tela milimétrica de proteção nas janelas/ Solicitar via memorando a instalação de tela milimétrica nas janelas; 

Revestimento da parede não é liso/ Solicitar a UNIAG a instalação de revestimento liso, lavável e impermeável; 

Falta calhas contra explosão na luminária/ Providenciar a instalação de calhas contra explosão para as luminárias; 

Prateleiras de madeira em revestimento/ Providenciar o revestimento das prateleiras com material, liso lavável e impermeável; 

Não há refeitório/ Solicitar a UNIAG via memorando a construção do refeitório; 

Congelador sem termômetro/ Solicitar a UNIAG via memorando a compra de um termômetro portátil infravermelho; 

Falta 1 geladeira/ Solicitar a UNIAG via memorando mais 1 geladeira; 

Falta ficha de prateleira/ Orientou-se a UE a registrar a entrada e saída dos alimentos; 

Caixas de papelão no depósito externo a cozinha/ Orientou-se a retirada dos alimentos das caixas de papelão. 

Observação:  A UE utiliza uma segunda sala como depósito, o local não faz conecção com a cozinha, orientou-se a curto prazo que seja 

utilizada uma sala mais próxima da cozinha e que seja adaptada conforme preconiza a RDC 216/20104 ANVISA. A médio prazo 

solicitamos a ampliação do depósito que faz conecção com a cozinha. 

Qualidade da alimentação escolar: as Fichas Técnicas dos cardápios estão sendo confeccionadas a nível central pela Gerência de 

Alimentação Escolar e Diretoria de Alimentação Escolar, finalizado a confecção, as Fichas Técnicas serão disponibilizadas para as 
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escolas. 

Documentação: encaminhado Memorando para GEFIST solicitando curso de capacitação para os manipuladores de alimentos para o 

ano de 2019. 

INCONFORMIDADES RESOLVIDAS 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: alimentos estão afastados 10cm da parede e 30cm do chão; as janelas estão protegidas 

por tela milimétricas, depósito 1 com conecção com a cozinha; pia com sabonete e papel toalha para lavar as mãos; hipoclorito de 

sódio é utilizado para sanitização de hortifrutigranjeiros; alimentos encontra-se identificados com data de validade após abertos. 

Qualidade da alimentação escolar: os cardápios estão sendo elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; os cardápios estão 

expostos para os alunos e comunidade escolar. 

Documentação: a unidade de Ensino encontra-se com registro de limpeza da caixa d’água, caixa de gordura e controle de pragas; 

unidade de Ensino encontra-se com registro de limpeza do depósito, cozinha, equipamentos e utensílios. 
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Escola 2. CEI 04 

Data 11/04/2019 

Perfil da escola Possui 258 alunos matriculados na modalidade Pré-escola; 

Serve 01 refeição diária;  

A escola possui refeitório; 

Possui 02 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, verificou-se a presença de objetos 

abandonados em desuso (resto de materiais de construção); a escola não possui refeitório; foram encontradas embalagens abertas; 

ausência de termômetro nos congeladores e refrigeradores; telhado com infiltração e caiu o revestimento; ausência de tela 

milimetrada em janelas e/ou portas; local mal iluminado; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que não existe ficha técnica dos cardápios; a escola não possui Manual de Boas 

Práticas; não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras. 

Finalmente, no que tange à documentação exigida para cumprimento das exigências sanitárias, ausência de Registro de limpeza caixa 

de caixa de gordura. 

Resultado da 

Fiscalização 

A escola foi questionada pela UNIAE-São Sebastiao acerca das inconformidades de competência da gestão escolar, a qual respondeu 

com as seguintes informações: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: foram retirados os objetos nos arredores da cozinha; os telhados do deposito e da 



 
 

147 
 

cozinha com infiltração e sem revestimento foram consertados; os buracos nos rodapés foram consertados; a compra de termômetros 

está sendo providenciada; as janelas possuem telas milimetradas  e já foi comprada a tela para a porta, estamos providenciando sua 

colocação; no ano letivo de 2018 foi solicitado via Processo SEI 00080-00126134/2018-07 calhas e lâmpadas, ratificamos a solicitação 

uma vez que não obtivemos resposta; 

Qualidade da alimentação escolar: foram tomadas as devidas providências para o armazenamento correto das sobras de alimentos 

que serão usados posteriormente; tendo em vista que a escola possui escadas, o carrinho de transporte não teria acesso às salas de 

aulas dos andares de cima e no térreo possuímos apenas 3 salas de aula, por este motivo solicitamos isenção dessa solicitação; 

providências tomadas para aquisição do Manual de Boas Praticas na próxima semana; providências tomadas - já adquirimos o 

hipoclorito de sódio para uso na higienização dos legumes, verduras e frutas 

Documentação: Providências tomadas para a limpeza semanal da caixa de gordura. 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=14023420&id_procedimento_atual=25134478&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=e51cfc1185142bb5c748281eb55585e75ffe24098d6a576c1a51e923c5b96c66
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Escola 3. EC Aguilhada 

Data 08/05/2019 

Perfil da escola Atende alunos matriculados na modalidade Pré-escola e Ensino Fundamental; 

A escola não possui refeitório; 

A escola possui 02 merendeiros terceirizados; 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação às inconformidades encontradas no depósito de alimentos, cozinha e refeitório, foram observadas situações que atraíam 

vetores urbanos para o ambiente (lixo a céu aberto, água parada, animais na escola, etc...); a escola não possui refeitório; as 

instalações elétricas são inadequada; presença de resíduos expostos; e o tamanho da cozinha e/ou depósito é inadequado. 

Sobre a qualidade da alimentação escolar verificou-se que não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e 

verduras; as adaptações nos cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; e os alimentos são descongelados na 

temperatura ambiente. 

Na ocasião da visita foi constatado que a escola possui cantina particular com venda de refrigerantes, balas, chicletes, salgadinhos, 

etc. Além de estar com o reservatório de água sem tampa e sacos de lixos e objetos em desuso na porta da cozinha.           

Resultado da 

Fiscalização 

A escola foi visitada na data de 06/06/2019. Abaixo o relato da escola quanto às providências adotadas após análise das 

inconformidades apontadas:  

NÃO CONFORMIDADE SEGUNDO A RDC 2016/04/ AÇÃO CORRETIVA: 

Fogão com algumas chamas desreguladas/ Providenciar a manutenção do fogão; 

Torneira da pia de lavagem das mãos não está fixa/ Providenciar a manutenção da torneira da pia; 
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Falta coifa/ Solicitar a UNIAG via memorando a instalação da coifa; 

Sem borracha de vedação na porta/ Providenciar a instalação de borracha de vedação; 

Falta extintor próximo a cozinha/ Fixar um extintor próximo à cozinha; 

Falta 1 geladeira/ Solicitar a UNIAG  1 geladeira ou 1 refrigerador; 

Cozinha visualmente pequena/ Solicitar a UNIAG  a ampliação da cozinha; 

Lixeiras sem pedal/ Solicitar a UNIAG lixeira com pedal; 

Mangueira de gás vencida/ Providenciar a troca da mangueira do gás; 

Congelador sem termômetro/ Solicitar a UNIAG via memorando a compra de um termômetro portátil infravermelho; 

Sem borracha de vedação na porta/ Providenciar a instalação de borracha de vedação; 

Depósito pequeno/ Solicitar a ampliação do depósito; 

Prateiras de madeira com falha de revestimento e madeira exposta/ Solicitar a UNIAG a substituição das prateleiras; 

Falta hipoclorito para desinfecção dos hortifrutigranjeiros/ Providenciar a compra do hipoclorito; 

Descongelamento não está sendo feito da forma adequada/ O descongelamento deve ser feito sob refrigeração; 

Não há refeitório/ Solicitar a UNIAG  a construção do refeitório; 

Presença de matagal próximo a cozinha/ Solicitar a UNIAG roçagem do mato próximo à cozinha; 

Presença de objeto em desuso próximo a cozinha/ Providenciar a retirada dos objetos em desuso; 
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Falta hipoclorito para desinfecção dos hortifrutigranjeiros/ Providenciar a compra do hipoclorito; 

Descongelamento não está sendo feito da forma adequada/ O descongelamento deve ser feito sob refrigeração. 

INCONFORMIDADES SANADAS: 

Depósito de alimentos/ cozinha e refeitório: as instalações elétricas estão embutidas e as tomadas encontram-se com espelho. 

Qualidade da alimentação escolar: a escola está seguindo cardápio e foi orientada a comunicar a equipe de nutrição qualquer 

adaptação e justificar no controle diário; a Direção informa que não há cantina particular na UE e nem venda de balas, chicletes, 

salgadinhos e refrigerantes. No momento da visita não foi encontrado indício que possam estar vendendo esses gêneros; a UE tem 

duas crianças com quadro de Intolerância à Lactose, porém o médico pediu como conduta dieta sem leite e derivados. O cardápio 

sem leite e derivados está sendo confeccionado pela equipe de nutrição da UNIAE de São Sebastião; o reservatório de água potável 

encontra-se com tampa. O reservatório dos peixes encontra-se sem tampa, porém com peixes. Orienta-se tampar o reservatório 

quando não tiver peixe para que não haja proliferação de mosquito. 
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Regional de Ensino do Recanto das Emas 
 

Escola 1. CEF 301 

Data 17/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1200 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental e EJA, sendo uma média de 1000 alunos que lancham.  

A escola não possui horta escolar e mencionou fazer trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 05 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidade alimentares especiais, que não são atendidas com cardápios específicos.  

A escola não possui refeitório. 

Inconformidades 

Encontradas 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: a escola não possui refeitório; presença de prateleiras enferrujadas; ausência 

de tela milimétrica nas janelas e portas. 

As adaptações nos cardápios, quando necessárias, são realizadas pela própria escola; o gelo é preparado com água não potável; os 

alimentos são descongelados à temperatura ambiente. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a escola confirmou não possuir refeitório e informou que utiliza um espaço adaptado como refeitório; a escola realizará 

manutenção na prateleira enferrujada; informou que realizará pesquisa de preço para aquisição e instalação da tela milimétrica; 

Em relação às alterações de cardápio, informou que não realiza alterações por conta própria e que, conforme orientação da SEEDF, 

alguns gêneros alimentícios são substituídos por outros quando necessário; 

Informou que não fabrica gelo para o consumo dos alunos e que as vezes produz gelo para atender casos específicos (alunos que se 
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machucam em uma trombada).  Esclareceu que toda a água existente na escola é encanada e distribuída a partir da caixa d’água, que 

além de ser considerada própria para o uso pela CAESB, passa por um filtro central instalado dentro da torre que sustenta a caixa d’água 

antes de chegar às torneiras existentes na escola; 

A escola informou que os alimentos são descongelados nas geladeiras; 

Em pronunciamento, os nutricionistas da Regional de Ensino reforçaram as orientações quanto à instalação de telas milimétricas e à 

troca ou manutenção das prateleiras enferrujadas; 

Quanto às alterações nos cardápios, em caso de atraso na entrega dos gêneros alimentícios, a escola possui autorização para alterar os 

cardápios a fim de não comprometer a prontidão e qualidade do lanche servido; 

A escola foi orientada, novamente, de que o descongelamento deve seguir as orientações do Manual de Alimentação Escolar, item 15, 

letra f; 

Sobre a presença de alunos com necessidades alimentares específicas, a equipe de nutrição informou que a escola não enviou laudos 

médicos de alunos com restrições alimentares. Ressaltou que a equipe de nutrição tem se colocado à disposição para oferecer todo o 

suporte necessário para adequações conforme a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, o Manual de Alimentação Escolar 

do Distrito Federal/2010 e demais legislações vigentes, a fim de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a garantia das condições higiênico-sanitárias dos alimentos; 

Por último, informaram que todas as orientações da Diretoria de Alimentação Escolar (DIAE), Gerência de Planejamento e Educação 

Alimentar (GPEA) e Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar (GCDAE) são repassadas por meio de Circulares e/ou 

correspondência eletrônica, enfatizadas nas visitas de supervisão das áreas de produção de gêneros alimentícios e também em reuniões 

com os encarregados pela alimentação escolar. 



 
 

153 
 

 

Escola 2. CEF 206 

Data 17/04/2019 

Perfil da escola A escola possui 1400 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo uma média de 800 alunos que lancham.  

A escola não possui horta e mencionou realizar trabalho pedagógico sobre alimentação saudável.  

Possui 05 merendeiros terceirizados.  

A escola mencionou possuir alunos com necessidade alimentares especiais. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram encontrados objetos abandonados em desuso nos arredores da escola. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: ventilação e circulação de ar inadequadas e incapazes de garantir o conforto 

térmico; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos. 

Os cardápios não estão expostos; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa etária dos alunos; as adaptações nos 

cardápios quando necessárias são realizadas pela própria escola; o gelo é preparado com água não potável; os alimentos são 

descongelados à temperatura ambiente. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, a escola informou que já solicitou à Unidade de Administração Geral – UNIAEG da Regional do Recanto das Emas o 

recolhimentos dos objetos abandonados em desuso; em relação à ventilação e circulação de ar, a escola dispõe de espaço 

desproporcional ao volume de alimentos; o carrinho para transporte das refeições foi cedido à EC 203; foi providenciada a exposição dos 

cardápios; em relação aos cardápios, a escola informou que não atende alunos da Pré-escola, apenas alunos do Ensino Fundamental de 

11 a 16 anos; a escola realiza adaptações nos cardápios quando necessário, por exemplo, quando o abacate ainda está verde; o gela é 
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preparado com água do filtro e os alimentos são descongelados na geladeira. 

Os nutricionistas da Regional visitaram a escola e informaram, em relação à ausência de carrinho para transporte e distribuição das 

refeições, que não há necessidade do mesmo, uma vez que a distribuição das refeições é realizada no balcão da cozinha; foi reforçada a 

necessidade de divulgação do cardápio; em relação à ausência de cardápio elaborado por faixa etária, os nutricionistas informaram que 

os cardápios são padronizados, elaborados e distribuídos conforme modalidade de ensino e faixa etária de cada unidade de ensino da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; quanto às adaptações nos cardápios realizadas pela escola, informaram que no 

caso de atraso na entrega dos gêneros alimentícios, a escola tem autorização para fazer alterações no cardápio, a fim de não 

comprometer a prontidão e qualidade do lanche servido; a escola foi orientada quanto ao correto descongelamento dos alimentos e; em 

relação a alunos com necessidades alimentares específicas, que não houve comunicação da escola sobre a presença desses alunos, bem 

como não foi enviado laudo médico. 
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Escola 3. EC 203 

Data 24/05/2019 

Perfil da escola A escola possui 836 alunos matriculados na modalidade Ensino Fundamental, sendo que todos fazem a refeição na escola. 

A escola realiza atividades de Educação Alimentar Nutricional. 

Possui 03 merendeiros terceirizados. 

Não atende alunos com necessidades alimentares especiais. 

Inconformidades 

Encontradas 

Foram observadas situações que atraem vetores urbanos. 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: instalação elétrica inadequada; embalagens abertas; foram observados 

produtos de limpeza próximos aos alimentos; foram observadas prateleiras encostadas nas paredes; ausência de termômetros nos 

congeladores e refrigeradores; não há ventilação e circulação de ar adequada; janelas e/ou portas de difícil higienização; foram 

encontrados equipamentos sujo; o chão e/ou paredes são de difícil higienização; foram observados insetos e/ou animais sobrevoando 

ou circulando pelo local; o tamanho da cozinha e/ou depósito é inadequado; foi observada a ausência de tela milimétrica em janelas 

e/ou portas; a escola não dispõe de carrinho para transporte e distribuição dos alimentos; ausência de pia ou essa não é dotada de 

sabonete, papel toalha e/ou toucas para assepsia e proteção. 

Os cardápios não estavam expostos; não existe ficha técnica dos cardápios; os cardápios não estão elaborados de acordo com a faixa 

etária dos alunos; não é utilizado hipoclorito de sódio na higienização das frutas, legumes e verduras; as adaptações nos cardápios 

quando necessárias são realizadas pela própria escola; há alimentos abertos sem identificação da data de validade. 

Não foram apresentados os seguintes documentos: registro de rotina de higiene dos utensílios, equipamentos e ambientes; 
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comprovante de limpeza da caixa d'água e caixa de gordura. 

Resultado da 

Fiscalização 

Em resposta, os nutricionistas da Regional de Ensino recomendaram a escola, em relação a situações que atraem vetores urbanos, que o 

container de lixo seja aberto somente no momento do depósito e retirada e/ou coleta do lixo; foi ratificada a necessidade de retirada 

dos animais nos arredores da cozinha na área da escola, informar aos funcionários que não alimentem animais que porventura circulem 

nas cercanias da cozinha e demais ambientes da escola ou até mesmo da Coordenação Regional de Ensino, contatar o Centro de 

Controle de Zoonose do Distrito Federal em caso de proliferação em grande quantidade, higienizar o local, instalar telas para evitar a 

entrada e presença de vetores no local; 

Em relação ao depósito de alimentos, cozinha e refeitório: foi reforçada a necessidade de adequar a fiação elétrica, embutindo-as de 

forma a garantir a segurança do local; no momento da visita não foi visualizado embalagens de gêneros alimentícios abertos; ratificada a 

necessidade de identificar e acondicionar corretamente os alimentos após aberto; não foi observado durante a visita técnica produtos 

de limpeza próximos aos alimentos e reforçada a orientação para retirada dos produtos de limpeza do depósito destinado ao 

armazenamento exclusivo de gêneros alimentícios; reforçada a orientação de que as prateleiras devem ser localizadas a 30 cm do piso e 

a 10 cm da parede; os equipamentos de refrigeração e freezers não são dotados de termômetros (escola orientada quanto à pertinência 

da instalação do termômetro de congelador externo. Essa orientação não foi passada anteriormente, pois este item não consta no 

Formulário, padronizado, de Análise da Estrutura Física das Unidades de Produção e Alimentação Escolar nas Instituições de Ensino do 

Distrito Federal e Ficha de Irregularidades Encontradas na Unidade Escolar – Boas Práticas. Por isso, essa orientação seria repassada no 

momento de aplicação do formulário para elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação na unidade escolar em questão); a área 

de manipulação de alimentos não possui um sistema de ventilação adequado que garanta o conforto térmico, implicando assim na 

renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, gordura e condensação de vapores, dentre outros; 

reforçada a importância da substituição das janelas e portas para facilitar a correta higienização; a escola foi orientada a providenciar a 
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limpeza dos equipamentos; reforçada a orientação para a instalação de telas milimétricas, com espessura de 1 mm, na janela do balcão 

de distribuição e nas portas da área de produção para evitar a entrada de insetos, conforme o Manual de Alimentação Escolar, item 14, 

subitem 14.1, letra g; ratificada a importância da aquisição do equipamento (foi ressaltado pelos nutricionistas que as refeições são 

servidas/porcionadas no balcão de distribuição e consumidas no refeitório adaptado, localizado em frente à cozinha); reforçada a 

necessidade de instalação de pia exclusiva para higienização das mãos, assim como saboneteira abastecida com sabonete antisséptico e 

papel toalha; 

Em relação ao tamanho da cozinha e depósito inadequados e ao chão e paredes de difícil higienização, os nutricionistas informaram que 

a área da escola é alugada e possui inadequação no planejamento e execução de estrutura física e funcional do depósito e área de 

produção da alimentação escolar, o que influencia na correta higienização e conforto térmico dos ambientes; 

Em relação aos insetos e animais sobrevoando a área, os nutricionistas informaram que foi observado, no momento da visita, a presença 

de pombos na área improvisada para o refeitório. Foi ratificada a necessidade de retirada dos animais na área do refeitório, informar aos 

funcionários que não alimentem animais, contatar o Centro de Controle de Zoonose do Distrito Federal em caso de proliferação em 

grande quantidade e higienizar o local, providenciar meios físicos que dificultem a entrada e presença de vetores no local; 

Reforçada a necessidade da divulgação semanal do cardápio aos alunos e comunidade; as Fichas Técnicas dos cardápios foram enviadas 

pela Diretoria de Alimentação Escolar – DIAE dia 4/6/2019 e disponibilizadas às unidades escolares no dia 5/6/2019, por meio do 

documento SEI 23365745; os cardápios são padronizados, elaborados e distribuídos conforme modalidade de ensino e faixa etária de 

cada unidade de ensino da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; ratificada a necessidade da correta 

higienização e sanitização de frutas, verduras e legumes conforme instruções do cartaz de POP (documento SEI 23692490), 

disponibilizadas nas reuniões com os encarregados pela alimentação escolar e via Google Drive; em caso de atraso na entrega dos 

gêneros alimentícios, a unidade escolar tem autorização para fazer alterações no cardápio, a fim de não comprometer a prontidão e 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=27847280&id_procedimento_atual=27355163&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=4abfde71f8d2af39496d232dbb2cbdd925f579c0b513883c8aed76f5cf2f9b88
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=28212906&id_procedimento_atual=27355163&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008604&infra_hash=3ec2b8633cb1096f92ac625728c52d2d4fcd56c13349c944a7bc56f50fb6fd52
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qualidade do lanche servido; reforçada a necessidade de identificar e acondicionar corretamente os alimentos após aberto; 

Em relação à documentação foi reforçada a necessidade desses comprovantes e o arquivamento em local de fácil acesso aos órgãos 

fiscalizadores; ratificada a necessidade de contratação de uma empresa especializada para a prestação do serviço de controle de vetores 

e pragas urbanas, assim como o nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional correspondente, 

conforme orientação dada por meio de Circular;  

No momento da visita não foi constatado cantina particular, nem visualizado guloseimas e/ou refrigerantes que estariam sendo 

comercializados. Há de se ressaltar que desde que a unidade escolar fora criada em 2016 (Portaria nº 61 de 11/03/2016), não houve 

cantina particular; 

Os dois reservatórios de água avaliados estavam devidamente tampados no momento da visita; 

A equipe de nutrição ressalta que tem se colocado à disposição para oferecer todo o suporte necessário para adequações conforme a 

Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, o Manual de Alimentação Escolar do Distrito Federal, de setembro de 2010 e demais 

legislações vigentes a fim de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e 

a garantia das condições higiênico-sanitárias dos alimentos; 

Destacam ainda que todas as orientações da Diretoria de Alimentação Escolar (DIAE), Gerência de Planejamento e Educação Alimentar 

(GPEA) e Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar (GCAE) são repassadas por meio de circulares e/ou 

correspondência eletrônica, enfatizadas nas visitas de supervisão das áreas de produção de gêneros alimentícios e também em reuniões 

com os encarregados pela alimentação escolar; 

A escola, em pronunciamento, informou que a unidade foi criada em 11 de março de 2016 e funciona em um prédio locado pela SEDF 

onde funcionava anteriormente a FACULDADE DA TERRA DE BRASILIA – FTB, e divide espaço com a Coordenação  Regional de Ensino do 
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Recanto das Emas. Informou que por se tratar de um prédio que não foi construído para atender alunos da educação  infantil e  ensino 

Fundamental 1, as dependências da escola foram adaptadas e improvisadas para o atendimento da clientela escolar;  

Em relação aos arredores da escola, informou que o prédio está localizado em área comercial avizinhado por lojas dos mais variados 

tipos de comércios (roupas, alimentação, eletrônicos e pet shop, etc), cuja administração do lixo, água parada e animais de rua fogem do 

controle da escola e que, por se tratar de um prédio locado, vale ressaltar que tanto na cantina (que funciona em um espaço que foi 

projetado para ser uma lanchonete), quanto no depósito de alimentos, foram feitas as adequações estruturais possíveis, entretanto boa 

parte das instalações de portas, janelas, elétrica e hidráulica, são da planta original; 

Em relação à exposição dos cardápios e alterações destes, informou que os cardápios são elaborados pela equipe de nutrição e enviados 

às escolas, e que existe um painel de cardápio na entrada da escola e outro no refeitório, todas as alterações feitas nos cardápios são 

realizadas sob consulta prévia e orientação da UNIAE; informou que cópias das Fichas Técnicas dos cardápios ficam na cantina, no 

depósito e outra cópia será afixada junto ao painel cardápio. Na entrada da cantina ficam disponibilizadas, toucas, sabonete, papel 

toalha e álcool; os materiais de limpeza são armazenados em depósito distante do depósito de alimentos; 

A escola pontuou inconsistências no relatório do CAE/DF,  no que diz respeito à cantina particular e reservatórios. Informou que não 

existe cantina particular tampouco a venda de refrigerantes, balas, salgados etc. O reservatório principal atende a todo o prédio 

escola/CRE e é no formato Tulipa, com reservatório subterrâneo, todos devidamente fechados.  O reservatório de emergência fica 

próximo à cantina e também possui tampa e fica sempre fechado, conforme averiguado pela equipe de nutrição da UNIAE/CRE Recanto 

das Emas em visita recente à escola; 

A escola reitera o empenho tanto da Coordenação Regional de Ensino quanto da Escola Classe 203, que mesmo com todas as limitações 

físicas e estruturais, não medem esforços em ofertar uma alimentação escolar de qualidade aos alunos. 

 


