
 

                                                                                                                                                                                              

 

OF/017/GAB/SEMED/2013                                                              Cascavel, 24 de janeiro de 2013. 

 

Senhores(as) Diretores(as) de Escola, 

Senhores(as) Coordenadores(as) de CMEI, 

 

 
Considerando todas as atividades administrativas e pedagógicas inerente à função 

desempenhada, já previstas em legislação específica, consideramos necessário observar, em 

relação à Merenda Escolar: 

 

1. Garantir que os alimentos sejam armazenados de forma organizada, em local limpo e livre de 

pragas e objetos estranhos às atividades da cozinha. No caso de alimentos que necessitem de 

refrigeração ou congelamento, verificar se estão armazenados sob estas condições; 

2. Verificar se as funcionárias estão realizando a higienização adequada da cozinha, estoque, 

refeitório, equipamentos e utensílios; 

3. Auxiliar as merendeiras quanto à organização de suas atividades na cozinha, inclusive 

estabelecendo cronogramas de limpeza; 

4. Verificar se as merendeiras estão controlando corretamente o estoque de alimentos perecíveis 

e não perecíveis auxiliando sempre que necessário; 

5. Averiguar se as merendeiras estão observando a data de validade dos alimentos e utilizando o 

método PEPS onde “o primeiro que entra é o primeiro que sai", garantindo assim a rotatividade 

do estoque evitando que os produtos vençam ou se deteriorem; 

6. Providenciar junto ao Setor de Merenda Escolar os ajustes (aumento ou diminuição) das 

quantidades de alimentos enviados a escola ou CMEI por meio de ofício com justificativa; 

7. Providenciar junto ao Setor de Merenda Escolar o cancelamento do envio ou a diminuição das 

quantidades de alimentos perecíveis dentro do prazo estipulado pelo Setor, ou seja, antes do 

que o pedido seja feito ao fornecedor; 

8. Acompanhar o preenchimento do mapa da merenda escolar e garantir que seja enviado dentro 

do prazo determinado pelo cronograma elaborado pelo Setor de Merenda Escolar; 

9. Repassar comunicados, cardápio e demais informações pertinentes às merendeiras; 

10. Encaminhar ao Setor de Merenda Escolar laudo com diagnóstico médico referente a 

patologias associadas à alimentação juntamente com ofício informando o nome do aluno e 

sua data de nascimento; 
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11. Verificar o cumprimento do cardápio geral e o cardápio para os alunos com patologias 

relacionadas à alimentação; 

12. Cobrar o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): calçado ou bota de segurança, 

calça e jaleco de algodão brancos, avental, luva anticorte, luva de segurança contra agentes 

térmicos, luva de látex, luva para lavar louça; 

13. Restringir o fluxo de pessoas na cozinha, decidindo quais delas tem autorização para entrar 

na mesma e solicitar que façam uso de touca. 

14. Verificar o cumprimento das normas de higiene pessoal pelas merendeiras:  

 uso de touca, luvas e, máscaras (quando necessário); 

 lavagem correta das mãos; 

 unhas limpas, curtas e sem esmaltes; 

 não uso de adornos (colares, anéis, brincos, etc); 

15. O manipulador que se apresentar ao trabalho com sinais e sintomas sugestivos de processos 

infecciosos, tais como vômitos, febre, diarréia, ou afecções buco-odontológicas, infecções 

gastrintestinais, do trato respiratório e cutâneas deverá ser afastado para outras funções e 

encaminhado para exame médico e tratamento.  

16. O manipulador que apresentar cortes ou lesões abertas não deve manipular alimentos ou 

superfícies que entrem em contato com os alimentos, a menos que as lesões estejam 

efetivamente protegidas por uma cobertura à prova d'água, como a luva de borracha. 

 

Informamos ainda que a observação e cumprimento do que está estabelecido acima é 

de inteira responsabilidade da Gestão da Unidade Educacional, conjuntamente com as 

merendeiras. 

 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 


