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Introdução
A pandemia do novo coronavírus - COVID-19 resultou
na necessidade de adaptação de processos de
trabalho nas escolas. É fundamental que sejam
realizados cuidados higiênico-sanitários adicionais
para que esse processo de adequação proporcione
um retorno seguro para as aulas presenciais e
garanta a continuidade da produção e distribuição
de alimentos saudáveis para os estudantes da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal.
De acordo com o Decreto Presidencial nº
10.282/2020, toda a cadeia de alimentos, da
produção até a entrega ao estudante, é
considerada uma atividade essencial. Nesse
contexto, a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF), por meio da Diretoria de
Alimentação Escolar (DIAE), elaborou essa cartilha
com orientações sobre as Boas Práticas na
Fabricação e manipulação dos alimentos no
ambiente escolar.

A iniciativa tem o intuito de auxiliar os
profissionais da área da educação, entre eles
diretores,
professores,
manipuladores
de
alimentos, nutricionistas e supervisores da
alimentação escolar, a fim de contribuir para a
prevenção da transmissão do novo coronavírus e
promover a saúde da comunidade escolar.
As orientações sobre a higienização do ambiente
escolar atendem ao interesse público no
combate
à
pandemia.
Nesse
contexto,
esperamos que esta cartilha seja bem utilizada
por todos. Agindo coletivamente somos mais
fortes.

DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF

"A CONSTITUIÇÃO DE UM
AMBIENTE ESCOLAR SEGURO EXIGIRÁ DE
TODOS A CRIAÇÃO DE UMA CULTURA
INSTITUCIONAL QUE VALORIZE A VIDA E
AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A SUA
PROTEÇÃO."

MANUAL SOBRE BIOSSEGURANÇA
(FIOCRUZ, 2020)

COVID-19
Por vias respiratórias, por
meio das gotículas de saliva
que são expelidas no ar
quando a pessoa tosse,
espirra ou fala a menos de
dois metros de distância;

Por meio de contato físico,
quando
essas
gotículas
contendo o vírus alcançam
mucosas dos olhos, nariz e
boca;

COMO É A TRANSMISSÃO
DO NOVO CORONAVÍRUS?
Por meio de contato das
mãos e rosto com superfícies
contaminadas,
levando-as
aos olhos, nariz e boca;

PESSOAS SEM
SINTOMAS OU COM
SINTOMAS LEVES
TAMBÉM PODEM
TRANSMITIR O
VÍRUS, POR ISSO,
TODOS PRECISAM
TER OS DEVIDOS
CUIDADOS!

Regras de Ouro
SINTOMAS GRIPAIS

HIGIENE DAS MÃOS

MÁSCARAS

Se você apresentar qualquer
sintoma gripal, avise a escola e
fique em casa.

Lave as mãos com água e sabão.
Em seguida, seque bem as mãos
com papel toalha descartável e
utilize o álcool em gel a 70%.

Utilize as máscaras corretamente,
sem tocá-las ao centro, com
troca a cada 3 horas ou menos,
caso perceba a presença de
umidade. Tenha disponível outras
máscaras para a troca.

DISTANCIAMENTO
SEGURO

GENTILEZA GERA
GENTILEZA

Mantenha 2 metros de distância
de outras pessoas.

As pessoas estão passando por
momentos difícieis nos últimos
meses. Seja gentil com os outros
e consigo mesmo(a).

HIGIENIZAÇÃO DAS
SUPERFÍCIES
Todos devem contribuir para a
higienização das superfícies de
toque comum. Recomenda-se a
identificação de uma pessoa da
equipe
para
higienização
adequada e frequente das
superfícies comuns.

Autocuidado
HIGIENE PESSOAL

MOVIMENTE-SE

Mantenha as unhas curtas e
aparadas, não utilize acessórios
(colares,
relógios,
brincos),
mantenha os uniformes escolares
limpos
e
procure
utilizar
calçados fechados.

A recomendação ideal para que
possamos nos beneficiar dos
efeitos da atividade física é:
150min
por
semana,
em
intensidade moderada. Procure
orientação de um profissional!

TRÂNSITO DE
PESSOAS

PRIORIZE UMA
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

Busque
manter
o
maior
afastamento social possível,
minimizando
o
risco
de
transmissão do vírus para a
comunidade escolar.

O fortalecimento do organismo
e do sistema imunológico é
muito importante. Não esqueça
da ingestão adequada de água!

PLANO DE CONTIGÊNCIA
Recomenda-se que cada escola, juntamente
com sua comunidade, elabore um plano de
contingência, de acordo com os documentos
oficiais dos Ministérios da Saúde e da
Educação, para prevenção da contaminação
pelo novo coronavírus.
É importante que esse plano leve em
consideração as recomendações da presente
cartilha, bem como promova o treinamento
de funcionários e professores, além de
orientar os estudantes quanto às adaptações
na escola.

REFEIÇÕES NA ESCOLA
Em tempos de pandemia é necessário
reforçar algumas medidas higiênicosanitárias com os servidores da escola,
nos ambientes de recebimento dos
alimentos,
nos
depósitos,
armazenamento, área de produção,
manipulação de alimentos e distribuição
de refeições. Veja a seguir!

Alimentação Escolar e Boas
Práticas de Fabricação - BPF
Cada escola tem o seu Manual de Boas Práticas e
o s Procedimentos Operacionais Padronizados (POP )
elaborados de acordo com a sua realidade,
acessível a todos os manipuladores de alimentos e
executado na prática diária da produção de
alimentos.
As ferramentas de Boas Práticas materializam o
caráter intersetorial que devem ter as ações de
promoção de uma alimentação segura nas escolas.
As cozinhas escolares, por serem caracterizadas
como um serviço de alimentação coletiva, devem
seguir as mesmas exigências que os demais
estabelecimentos desse tipo (conforme descrito na
RDC ANVISA nº 216/2004 e a Instrução Normativa
DIVISA/SVS/SES-DF nº 16/2017) a fim de evitar a
ocorrência de doença transmitida por alimentos
(DTA) e prevenir a transmissão de microorganismos,
com destaque ao novo coronavírus.

BPF

Boas Práticas de Fabricação abrangem um
conjunto de medidas que devem ser adotadas pelos serviços
de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a
conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos.

POP

Procedimento Operacional Padronizado é o
procedimento escrito de forma objetiva que estabelece
instruções sequenciais para a realização de operações
rotineiras e específicas na produção, armazenamento e
transporte de alimentos.

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

éo
documento que descreve as operações realizadas pelos
serviços de alimentação, e que inclui, no mínimo, os
requisitos sanitários do ambiente, a manutenção da
higienização das instalações, dos equipamentos e dos
utensílios, o controle de qualidade da água para consumo
humano, o controle integrado de vetores e pragas,
controle da higiene e saúde dos manipuladores e o
controle e garantia de qualidade do produto final.

Alimentação Escolar e
Cuidados Higiênico-sanitários
Qual a relação entre a utilização das medidas de
Boas Práticas de Fabricação - BPF e a produção de
alimentos seguros? As etapas de higienização e
sanitização de equipamentos e utensílios, por
exemplo, são imprescindíveis para a produção de
um alimento seguro, visto que estes objetos
acumulam resíduos da produção e umidade, que
favorecem o crescimento de microrganismos que
podem contaminar a próxima refeição. Ou seja, as
medidas de higiene e desinfecção servem para
restaurar os padrões adequados de higiene nos
locais de manipulação de alimentos. Não há, até o
momento, evidências de transmissão da COVID-19
por meio dos alimentos. No entanto, é preciso seguir
as recomendações de boas práticas para não haver
a contaminação na hora da manipulação e
distribuição dos alimentos.

A RDC ANVISA nº 275/2002 apresenta definições para
limpeza e desinfecção, as quais são as etapas
essenciais para garantir o controle sanitário de uma
área de manipulação de alimentos.

HIGIENIZAÇÃO

Operação que se divide em duas etapas: limpeza e
desinfecção

LIMPEZA

Operação de remoção de terra, resíduos de alimentos,
sujidades e/ou outras substâncias indesejáveis.

DESINFECÇÃO
Operação de redução, por método físico e/ou agente
químico, do número de microrganismos a um nível que
não comprometa a segurança do alimento.

OSU ED SAMROF SAUS E
SETNAENAS ,OÃÇCEFNISED

ÁLCOOL A 70%

O álcool tem duas formas de aplicação, em
gel e líquido. A melhor ação antisséptica do
álcool 70% em gel é aplicar nas mãos
secas, friccionando por 20 segundos e
aguardando
que
as
mãos
sequem
naturalmente, não se deve utilizar álcool em
gel nas superfícies. O álcool 70% líquido
tem ação desinfetante em superfícies e
também como antisséptico nas mãos. Como
todo desinfetante, deverá ser aplicado nas
superfícies lavadas e secas, borrifando o
álcool e deixando-o secar naturalmente.
Não é recomendado fazer a fricção com
panos porque o álcool evapora mais rápido
e perde o poder microbicida.

HIPOCLORITO DE SÓDIO = ÁGUA SANITÁRIA

OS
DETERGENTES
E
DESINFETANTES
UTILIZADOS DEVEM SER ADEQUADOS
PARA A SUA FINALIDADE (LEIA O RÓTULO)
E DEVEM ESTAR REGULARIZADOS PELA
ANVISA.

DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
E DE UTENSÍLIOS
A desinfecção com agua sanitária a uma
concentração de 400ppm, ou seja, 02 colheres de
sopa (20 a 25 ml) de água sanitária por litro de
água e a limpeza prévia com sabão são eficientes.
Isso ocorre porque o vírus tem uma camada
protetora de gordura que é destruída por esses
produtos.

HIGIENIZAÇÃO DE
ALIMENTOS
A higienização de hortaliças e frutas deve ser
feita em local apropriado, com água potável e
produtos desinfetantes para uso em alimentos,
observando as instruções recomendadas pelo
fabricante. Compreende três etapas: lavagem
para remoção mecânica das partes deterioradas
e de sujidades sob a água corrente potável,
seguida de desinfecção ou sanitização por
imersão em solução desinfetante ou sanitizante
por 15 minutos e enxágue com água potável.
Normalmente, água sanitária a uma concentração
de 200ppm, ou seja, 01 colher de sopa (10 ml) de
água sanitária para 1 litro de água. Importante:
deve estar especificado no rótulo que o produto
é apropriado para ser utilizado em alimentos.

Higienização das Mãos
Essa é uma das estratégias mais efetivas para
reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus!

Deve-se assegurar em toda a linha produtiva
a presença de instalações adequadas e
convenientemente localizadas para a
higienização frequente das mãos. Essas
instalações devem dispor de água e de
produtos
adequados
para
esse
procedimento (sabonete líquido e, quando
usado, álcool gel.)
A secagem das mãos deve ser feita por meio
de papel não reciclado ou outros métodos
higiênicos, não sendo permitido o uso de
toalhas de tecido.

Lembre-se que as mãos devem ser lavadas com
frequência e, principalmente, depois de:
• tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz;
• coçar os olhos ou tocar na boca;
• preparar alimentos crus, como carne, vegetais
e frutas;
• manusear celular, dinheiro, lixo, chaves,
maçanetas, entre outros objetos;
• ir ao sanitário; e
• retornar dos intervalos.

Higienização
das Mãos

Planejamento e Organização
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS CHECK LIST
A escola deve estar atenta aos seus registros e controles de atividades, de forma a garantir que os
processos tenham sido feitos adequadamente, permitindo a avaliação de todas as etapas de
produção das refeições. É fundamental a realização do preenchimento de listas de verificação das
atividades (check list) durante todos os processos: recebimento, higienização, armazenamento,
produção, distribuição e descarte dos alimentos, além da desinfecção do ambiente. Os servidores e
os funcionários da escola deverão ser escalonados para que as etapas necessárias para as boas
prática de manipulação dos alimentos sejam cumpridas com efetividade. É relevante que os
nutricionistas avaliem as atividades adotadas pelas escolas, de forma a verificar a necessidade de
reforço das condutas ou até a implementação de novos procedimentos na cadeia de produção dos
alimentos.

Transporte e Recebimento
Condição de transporte: o caminhão de entrega deve encontrar-se em condições de higiene
satisfatórias, o controle é feito por inspeção visual. O funcionário da empresa ou da organização rural
deve estar em condições higiênicas adequadas, usar máscaras e realizar a higienização das mãos antes
e após a entrega do alimento.
Verificar a integridade das embalagens e a higienização dos carrinhos. A recepção de mercadorias
deve ocorrer em área exclusiva, devendo as embalagens de itens descartáveis, matérias primas,
ingredientes, alimentos industrializados ou prontos para consumo serem higienizados com álcool 70% ou
solução composta por 25 ml de água sanitária para cada 1 litro de água. No recebimento, são
verificadas as características dos alimentos como: aparência, cor, odor, textura, consistência e data de
validade.
Importante que na hora da pesagem a balança deva ser higienizada antes e após cada pesagem.
Dica: forre a balança envolta em um plástico para facilitar a prática.
Anotar toda informação observada que não esteja dentro das conformidades sanitárias, para que a
empresa ou a organização rural seja advertida. Verificar temperatura de recebimento dos alimento
refrigerados e congeladas. Pescados refrigerados: 0 a 4ºC; Carnes refrigeradas: 0 a 7ºC; Demais
produtos refrigerados: 0 a 10ºC; Congelados: recebimento em temperatura menor ou igual a -12°C
(quanto mais baixa melhor). Seguir a temperatura mencionada ou a temperatura recomendada pelo
fabricante.

Depósito e Armazenamento
DEPÓSITO
A palavra chave para o espaço do depósito é a
organização! Sempre necessário reforçar alguns
procedimentos, como: higienização, empilhamento de
sacarias realizado de forma alinhada (sem danificar
o produto), ausência de caixas de papelão, registro
da validade dos alimentos, fichas de prateleira
preenchidas e atualizadas, retirada de produtos do
estoque que obedeça ao sistema PEPS (Primeiro
que Entra é o Primeiro que Sai) ou PVPS (Primeiro que
Vence é o Primeiro que Sai).

ARMAZENAMENTO
Verificar o controle de temperatura dos equipamentos
de armazenamento. Padrão Congelamento: menor ou
igual a -18ºC. Resfriamento: menor que 5ºC (entre 0 <
5°C).

Ajustar a temperatura do equipamento quando
houver:
degelo,
limpeza,
reorganização/
distribuição da carga de alimentos, troca de
borracha, limpeza do condensador, troca de
lugar (afastar de áreas quentes), adquirir mais um
equipamento, chamar o técnico, dentre outros.
Armazenamento Pós-manipulados: os diferentes
gêneros alimentícios, quando são armazenados
em um único equipamento de refrigeração, estão
dispostos de forma adequada ou seja, produtos
prontos na parte superior, produtos prépreparados
e/ou
semiprontos
na
parte
intermediaria e produtos crus na parte inferior.
Nos compartimentos inferiores (tipo gaveta)
apenas hortifruti, todos etiquetados com o nome
do produto, prazo de validade e de utilização.

Área de Produção de
Alimentos
Reforçar e aperfeiçoar as rotinas de limpeza e a sua frequência nas áreas de produção de refeições, depósitos,
sanitários e áreas de convivência de funcionários e refeitórios dos estudantes;
As superfícies, equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o alimento devem ser higienizados.
A legislação determina que ao menos, imediatamente após o término do trabalho, devem ser limpos
cuidadosamente o chão, incluindo o desague, as estruturas auxiliares e as paredes da área de manipulação de
alimentos. Durante a manipulação de alimentos é proibido realizar a lavagem das instalações pelo risco de
contaminação cruzada.
Todas as bancadas devem ser higienizadas no mínimo ao início e final de cada atividade ou sempre que
necessário.
A rotina de limpeza das vias de acesso também deve ser realizada.
Deve-se aperfeiçoar os procedimentos de higienização de superfícies em que há maior frequência de contato,
como maçanetas das portas, corrimãos etc.
Os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, devem ser lavados com água e sabão a
cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os cabos.
Celulares também não devem ser utilizados na área de manipulação de alimentos. Entretanto, medidas que
garantam a limpeza e higienização desses equipamentos também devem ser encorajadas, como forma de redução
da disseminação da COVID-19.
Nas áreas de manipulação de alimentos deve ser proibido todo o ato que possa originar uma contaminação dos
alimentos, como: comer, fumar, tossir, cantar, assoviar, utilizar celulares ou outras práticas anti-higiênicas.

Pré-preparo e Preparo dos
Alimentos
Se as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação
forem fielmente seguidas, o risco de que um alimento
seja veículo para transmissão de doenças é pequeno.
Além disso, destaca-se mais uma vez que não há
evidências de transmissão da COVID-19 por meio de
alimentos.
Orientações Básicas:
- As verduras, os legumes e as frutas que serão
ingeridos crus e que serão ingeridos com casca são
desinfetados de forma adequada, isto é, imersos em
solução clorada (200 a 250 ppm) por 15 minutos,
com enxágue posterior em água potável.
- O descongelamento é feito sob refrigeração a
5°C.
- Escola deve providenciar documento que comprove
potabilidade da água.

- Para a temperatura de armazenamento das
amostras (100g/100mL) de todos os alimentos
preparados, recomenda-se as orientações seguintes:
Alimentos que foram distribuídos sob
refrigeração devem ser guardados no máximo a
4ºC; alimentos que foram distribuídos quentes
devem ser guardados sob congelamento a 18ºC; alimentos líquidos sempre devem ser
guardados sob refrigeração a 4º C.
As amostras deverão ser guardadas em
embalagens apropriadas para alimentos, de
primeiro uso, identificadas com no mínimo a
denominação
e
data
da
preparação,
armazenadas por 72 horas. (IN DIVISA/SVS/SES
nº 16/2017)

Pré-preparo e Preparo dos
Alimentos
Orientações Básicas Nota Técnica nº 36/2020 SES/SVS/DIVISA/GEALI:
- O controle da temperatura dos alimentos deve ser
realizado e registrado em planilhas nas diversas etapas
do processo produtivo, desde a recepção dos gêneros,
seu armazenamento sob refrigeração ou congelamento,
ao final do preparo e durante a espera para servir até
a hora da distribuição ou exposição ao consumo.
- Durante a cocção, os alimentos devem atingir no
mínimo 65ºC por 15 minutos, 70ºC por 2 minutos em
todas as suas partes ou 74ºC no centro geométrico.
- Outras combinações de tempo e temperatura podem
ser utilizadas, desde de que sejam suficientes para
assegurar a qualidade higiênico-sanitária do alimento
em questão.
- Antes de aferir a temperatura dos alimentos, o
termômetro deverá ser higienizado com álcool 70%.

- Os alimentos quentes que terão consumo imediato
devem ser mantidos à temperatura de, no mínimo,
60ºC pelo tempo máximo de seis horas.
- Não é necessário o uso de luva para porcionamento
das refeições, devendo o funcionário, antes de iniciar
a atividade, higienizar as mãos. No caso da
utilização das luvas, as mãos deverão ser
higienizadas da mesma forma antes do uso e as luvas
trocadas a cada mudança de atividade.

RESÍDUOS
- Reforçar a instalação de latas de lixo sem toque,
com acionamento por pedal, e estabelecer, caso não
existam, protocolos para depósito e retirada
de resíduos da escola.
- O funcionário designado para recolher o lixo
deverá usar jaleco, máscaras e luvas.

Manipuladores de Alimentos
HIGIENE PESSOAL

SAÚDE DO TRABALHADOR

A fim de se diminuir o risco de transmissão de
microorganismos, especialmente do novo corona vírus
(COVID-19), recomenda-se que os manipulares de
alimentos tomem banho antes do início da jornada
de trabalho e utilizem uniformes limpos. A legislação
determina que todos os elementos de vestuário e de
proteção sejam trocados diariamente. O uniforme de
serviço não pode ser utilizado no transporte público
ou em atividades externas ao ambiente de trabalho.
Essencial retirar todos os objetos de adorno pessoal,
como colares e anéis, além de usar calçados
fechados, exclusivos para o ambiente da
manipulação dos alimentos, e não ter unhas grandes
ou com esmaltes.

É necessário informar à escola caso o manipulador
apresente sintomas de COVID-19, ou coabite com
pessoa sintomáticas, devendo ser cumprido o
isolamento indicado. Trabalhadores considerados de
grupo de risco devem ser afastados das atividades
presenciais. Na escola deve-se aferir e registrar a
temperatura dos servidores ao longo do expediente,
incluída a chegada e a saída. Os dados devem ser
registrados em planilha com nome do funcionário,
função, data, horário e temperatura. Essa planilha
deve estar disponível para conhecimento das
autoridades sanitárias.

Manipuladores de Alimentos
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser utilizados toucas, máscara e avental, assim como assegurado o acesso à uma quantidade que
permita a troca na frequência adequada desses itens. Os manipuladores deverão ser treinados para o seu
correto uso, de forma que esses equipamentos não se tornem possíveis focos de transmissão de doenças,
inclusive de COVID-19.

MÁSCARAS

Devem ser trocadas a cada três horas ou menos, ao perceber a presença de umidade,
especialmente para funcionários que trabalham em funções onde haja presença de muita umidade, como as
áreas de cocção e de lavagem de utensílios, e aqueles que necessitem se comunicar mais frequentemente
como encarregados, supervisores, cozinheiros/merendeiros; Seja de qual for o material (tecidos ou
descartáveis), as máscaras devem seguir as recomendações de fabricação e devem ser usadas para impedir
que a pessoa que a está usando espalhe secreções respiratórias ao falar, espirrar ou tossir (controle da
fonte), desde que estejam limpas e secas; É recomendado que cada pessoa tenha em torno de cinco
máscaras para uso individual; Não é recomendado o uso de tecidos sintéticos que possam sofrer alterações
quando expostos ao calor, trazendo riscos ao funcionário. (Portaria SES DF nº 578/2020)

ATENÇÃO: o uso de luvas, máscaras ou qualquer outro equipamento de proteção individual não substitui os
cuidados básicos de higiene a serem adotados, como a higienização frequente e correta das mãos.

Manipuladores de Alimentos
TRÂNSITO DE
FUNCIONÁRIOS

FORMAÇÃO CONTINUADA

Deve-se restringir o uso dos uniformes ao ambiente
de trabalho, de forma a não permitir a circulação de
funcionários uniformizados fora das áreas de
produção e manipulação de alimentos.

É necessária a formação continuada para
atualização dos manipuladores de alimentos com
base na RDC nº 216/2004 - ANVISA, para que se
execute as normas sanitárias com monitoramento
contínuo como prevenção da COVID-19. Contratos
com empresas que contemplam nutricionistas devem
enfatizar o treinamento.

CUIDADO! Não utilizar e não permanecer próximo ao fogo quando manusear
produtos inflamáveis, como o álcool a 70%.

Assim como, não utilizar face shield (protetor

facial) de acrílico na área de produção de alimentos pelo risco de acidente com fogo.

Distribuição das Refeições
Reorganizar o layout das mesas e cadeiras, permitindo distanciamento físico mínimo de dois metros.
Dividir os refeitórios ou áreas, de preferência abertas e ventiladas, evitando o contato entre grupos.
Não se recomenda barreiras físicas sobre as mesas pela dificuldade de higienização entre um uso e outro.
Higienizar corretamente as mãos antes do consumo dos alimentos.
Deve-se assegurar, em toda a linha produtiva, a presença de instalações adequadas e convenientemente
localizadas para a higienização frequente das mãos. Essas instalações devem dispor de água e de
produtos adequados para esse procedimento (sabonete líquido, álcool gel).
Escalonar horários para a realização das refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar)
pelos diferentes grupos, evitando aglomeração nos refeitórios.
Aplicar guias físicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o distanciamento físico entre os estudantes
na fila de entrada dos refeitórios e nos locais de distribuição da refeições (Ex: buffet)
Não utilizar a modalidade de autosserviço.
Higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições.
Instalar barreira física entre a área de distribuição e os estudantes, de modo a evitar a emissão de
gotículas de saliva por parte dos estudantes sobre o alimento a ser servido.

Distribuição das Refeições

Os estudantes poderão retirar as máscaras antes do consumo dos alimentos, conforme
as seguintes recomendações: retirar a máscara com cuidado, tocando apenas nos
elásticos laterais, e colocá-la em um saco plástico pessoal destinado exclusivamente a
esse fim. Evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa. Após a refeição,
garantir a troca da máscara por uma limpa.
Disponibilizar álcool em gel 70% em locais estratégicos a todos os estudantes e colaboradores
(merendeiros, professores, servidores), se possível em todas as mesas.
Sempre que possível, ampliar os pontos de devolução de pratos e bandejas sujas, evitando aglomerações.
As mesas do refeitório deverão ser higienizadas sempre após o uso.
Orientar a comunidade escolar, de forma expressiva, para que não compartilhe copos, talheres e demais
utensílios de uso pessoal.
O funcionário que irá recolher os talheres dos estudantes deverá estar devidamente equipado com os EPIs
de segurança.
Higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições.
Bebedouros estão proibidos! Orientar os estudantes a levarem suas garrafinhas de água e não compartilhálas com os colegas.
Caso a escola opte ou necessite servir as refeições diretamente nas salas de aula, é fundamental: adotar a
higienização de mesas e cadeiras a cada turno, com o uso de álcool 70%; No transporte dos alimentos e
utensílios até a sala ou área externa, é necessário garantir que as refeições estejam devidamente
protegidas;

Educação Alimentar e
Nutricional - EAN
Com todo o cuidado higiênco-sanitário e as adaptações necessárias
para se evitar a transmissão da COVID-19 no retorno às aulas
presenciais, as ações de EAN devem ser realizadas nas escolas, pois
possibilitam a compreensão da alimentação adequada, saudável e
sustentável como um direito que deve ser respeitado e garantido. Além
de desenvolver práticas e habilidades que promovem modos de vida
saudáveis, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.
Nesse sentido, sugerimos a leitura desses dois documentos para a
realização de ações de EAN com a comunidade escolar:
RECOMENDAÇÕES
DO

PROGRAMA

COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL EM CASA?
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Escolar

do

PARA
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SEGURANÇA

A

NACIONAL
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DA

EXECUÇÃO
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COVID-19:

E
DOS

NO

DE
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EDUCAÇÃO
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ALIMENTOS.

E
(Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE).

Nutricionistas
O N U T R I C I O N I S T A é um profissional

essencial para a adequada execução do PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar.
As Boas Práticas no ambiente escolar são
ferramentas de apoio para os nutricionistas que
auxiliam na avaliação das práticas aplicadas e
indicam, a partir de uma classificação por grau
de risco higiênico-sanitário, as melhorias
necessárias para a garantia de alimentos mais
seguros. A aplicação de um instrumento
harmonizado permite
identificar problemas
comuns e definir prioridades de intervenção com
base no risco higiênico-sanitário.

Com o olhar voltado para a segurança dos
alimentos,
a
constante
formação
dos
manipuladores de alimentos, a promoção da
educação alimentar e nutricional, da saúde e da
melhor qualidade de vida para os nossos
estudantes e toda a comunidade escolar, o
profissional nutricionista torna-se parceiro
fundamental para o enfrentamento diante da
situação de emergência de saúde pública
decorrente da pandemia da COVID-19.

Base legal - Saiba Mais:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Lei Federal nº 11.947/2009.
Lei Federal nº 13.987/2020.
Resolução CD/FNDE nº 06/2020.
Resolução CD/FNDE nº 02/2020.
Publicação do FNDE sobre as recomendações para
Execução do Programa Nacional de alimentação
Escolar no retorno presencial às aulas durante a
pandemia da COVID-19: Educação Alimentar e
Nutricional e Segurança dos Alimentos.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Portaria nº 572/2020.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Nota Técnica nº 18/2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lei Federal nº 13.979/2020.
Portaria nº 1.565/2020.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Portaria SES nº 578/2020.
Nota Técnica SES/SVS/DIVISA/GESES nº 34/2020.
Nota Técnica SES/SVS/DIVISA/GEALI nº 51/2020.
Instrução Normativa DIVISA/SVS/SES-DF nº 16/2017.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas
no
Contexto da COVID-19.
Material de Apoio:
https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-paradownload
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