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2- DIRETRIZES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Retorno de atividades escolares/educacionais presenciais para o Ensino
Infantil, Educação Básica e Profissional (NOVO)
A garantia da segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar nos
estabelecimentos de ensino, durante a pandemia da COVID-19, é uma importante
atividade que requer organização dos estabelecimentos e colaboração da
comunidade escolar, portanto é necessário:
I. Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o Manual de
Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos Operacionais Padronizados de
forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19;
II. Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e prepare os
alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a combater a disseminação da COVID-19;
III. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento;
IV. Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos e a
máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos, seguindo os
procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos de cada estabelecimento;
V. Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no mínimo,
diariamente e usados exclusivamente nas dependências de armazenamento, preparo
e distribuição dos alimentos;
VI. Substituir os sistemas de autosserviço de bufê, utilizando porções
individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os
pratos e entregar os utensílios;
VII. Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e similares,
a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou outro material;
VIII. Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e utilização
de refeitórios e praças de alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações;
IX. Organizar a disposição das mesas e cadeiras no refeitório de modo a
assegurar que a sua utilização proporcione o distanciamento mínimo de 1,5 metros
(um metro e meio) entre as pessoas;
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X. Obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
pessoas no refeitório em todas as atividades, da entrada à saída;
XI. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um terço) da sua
capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua utilização, de forma a evitar
agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas e
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os trabalhadores;
XII. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este deverá estar higienizado e embalado
conforme recomendações sanitárias;
XIII. Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não utilizar
os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos entre outros;
XIV. Utilizar a máscara durante toda a permanência no ambiente, retirando
somente no momento do consumo do alimento;
XV. Orientar a troca, higienização, armazenamento e descarte das máscaras
conforme o estabelecido na Portaria SES nº 224/2020;
XVI. Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos não entrem
no local de manipulação dos alimentos;
XVII. Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos em
todos os processos da alimentação na escola (recebimento, armazenamento, prépreparo, preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares;
XVIII. Organizar um plano de comunicação para orientar a comunidade
escolar sobre os procedimentos alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos
de contingência e protocolos escolares;
XIX. Seguir os procedimentos de higienização do kit de alimentação escolar
(onde houver) de acordo com as normas sanitárias;
XX. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de Cantinas,
Lanchonetes, Restaurantes ou espaços equivalentes a praças de alimentação, de
forma terceirizada, deverão também atender aos requisitos definidos na Portaria SES
nº 256 de 21/04/2020, ou outros regulamentos que venham substituí-la.
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Para os níveis e etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as
seguintes diretrizes adicionais: (NOVO)

Lactário: unidade com área restrita, destinada à limpeza, esterilização, preparo e
guarda de mamadeiras, basicamente, de fórmulas lácteas (RDC 50/2002 ANVISA) e
alimentos para crianças de 0 a 2 anos:
I.
Recomendar que cada estabelecimento atualize o Manual de Boas
Práticas de Manipulação e os Procedimentos Operacionais Padronizados do Lactário
de forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19;
II.
Orientar que cada estabelecimento manipule e prepare os
alimentos/mamadeiras de acordo com o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a combater a disseminação da COVID-19;
III.
Para as turmas de ensino fundamental, realizar lanches e refeições,
preferencialmente, na própria sala de aula;
IV.
Para as turmas da Educação Infantil a alimentação deve ser oferecida
dentro da própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços;
V.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local destinado
à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5
m (um metro e meio) de raio, e disponibilizar em pontos estratégicos, local para a
adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar
álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar. Deverá
haver higienização do local após utilização;
VI.
Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento. Os detergentes e
desinfetantes utilizados devem ser adequados para a sua finalidade (ver rótulo) e
devem estar regularizados pela ANVISA. Para desinfecção (diminuição da quantidade
de micro-organismos) das superfícies, podem ser utilizados, por exemplo: solução de
hipoclorito na diluição e tempo recomendados no rótulo, álcool 70% líquido ou gel, e
os próprios desinfetantes (seguir a orientação do rótulo);
VII.
Manter as Mamadeiras e chupetas individuais, identificadas,
higienizadas, secas e guardadas em armário fechado. Se as mamadeiras forem de
uso coletivo devem ser lavadas e desinfetadas com solução clorada ou fervidas
durante 10 minutos.
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VIII.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos e
a máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos/mamadeiras, seguindo
os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos de cada estabelecimento;
IX.
Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências de armazenamento,
preparo e distribuição dos alimentos;
X.
Orientar os trabalhadores a manter as unhas cortadas ou aparadas, os
cabelos presos e evitar o uso de adornos, como anéis e brincos;
XI.
Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e
mamadeiras, de forma que cada criança seja atendida individualmente a fim de evitar
compartilhamento de utensílios;
XII.
Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este deverá estar higienizado e embalado
conforme recomendações sanitárias;
XIII.
Orientar os trabalhadores a manter a máscara e realizarem a
higienização, armazenamento e descarte conforme o estabelecido na Portaria SES
nº 224/2020;
XIV.
no lactário;

Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos não entrem

XV.
Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos em
todos os processos do lactário (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos
escolares;
XVI.
Organizar um plano de comunicação para orientar a comunidade
escolar sobre os procedimentos alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos
de contingência e protocolos escolares;
XVII.
Manter o local de amamentação, caso haja, ventilado, com assentos
adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio) de raio, e disponibilizar em pontos
estratégicos, local para a adequada higienização das mãos e, na ausência ou
distância do local, disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar;
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XIV. Recomendar que nos casos em que os alimentos sejam servidos em
sala de aula, sejam transportados em recipientes higienizados e fechados com tampa,
a fim de evitar risco de contaminação durante o transporte;
Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a realização
de um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, visando a
diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da proposta de
retorno, envolvendo a comunidade escolar.

10

Referências
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Gerência de Inspeção e
Fiscalização Sanitária de Alimentos, Cosméticos e Saneantes. Gerência Geral
de Inspeção e Fiscalização Sanitária. Nota Técnica nº
48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: documento orientativo para
produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19. Disponível
em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/
NOTA_TECNICA_N__48___Boas_Praticas_e_Covid_19__Revisao_fi
nal.pdf/ba26fbe0- a79c-45d7-b8bd-fbd2bfdb2437.

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 572, de 1º
de julho de 2020. Institui o Protocolo de Biossegurança para Retorno das
Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá outras providências. Diário
Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 125, p. 30, 2 jul. 2020. Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2020&jorn
al=515&pagina=30.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.565, de 18 de
junho de 2020. Estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle
e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e
mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a
retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Diário Oficial da
União: seção 1, Brasília, DF, Edição 116, p. 64, 19 jun. 2020. Disponível em:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020262408151.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).
Protocolo de manejo clínico do coronavírus (Covid-19) na atenção primária à
saúde (versão 9). Brasília: SAPS, 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefi a para Assuntos
Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefi a para Assuntos
Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefi a para Assuntos

Jurídicos. Medida Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020. Estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Disponível em: http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/mpv/mpv934.htm.
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.019 de 2 de julho de 2020 que
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, sobre a
adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público e sobre a
disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2020/lei/L14019.htm.
Consed: Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, junho de
2020.
Diretrizes Para a Educação Escolar Durante e Pós-Pandemia – Contribuições
da CNTE – Brasília – junho de 2020.
Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar
e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da
COVID-19. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192

Parecer CNE/CP nº 9/2020, que reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2020
(aguardando homologação). Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=147041-pcp009-20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192

Parecer CNE/CP nº 11/2020, que traz orientações educacionais para a
Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais
no contexto da pandemia. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=148391-pcp011-20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

Parecer CEE/SC nº 146, que apresenta medidas orientativas às instituições de
ensino, pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, no período do regime
especial do combate ao contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), com base no
Decreto nº 515/2020, que declara situação de emergência no território

catarinense. Disponível em: http://www.cee.sc.gov.br/index.php/acordo-decooperacao/1809-parecer-146-1
Resolução CEE/SC nº 009/2020, que dispõe sobre o regime especial de
atividades escolares não presenciais no Sistema Estadual de Educação de
Santa Catarina, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020,
como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID19). Disponível em: http://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacaodownloads/educacao-basica/outras-modalidades-de-ensino/educacaobasica/educacao-basica-ensino-especial-resolucoes/1812-resolucao-2020-009cee-sc-2
Parecer CEE/SC nº 179/2020, com orientações para o cumprimento da carga
horária mínima anual, prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), decorrentes
das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, devendo estar em
consonância com o que dispõe o regime especial de atividades não presenciais
no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, e a Resolução CEE/SC
nº 009, de 19 de março de 2020. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos-diversos/normasde-enfrentamento-ao-covid-19/1834-parecer-2019-179-cee-sc
Resolução CEE/SC nº 049/2020, que dá nova redação ao art. 2º e revoga o §
4º do art. 3º da Resolução CEE/SC nº 009/2020 e aplica, ao Sistema Estadual
de Educação de Santa Catarina, o disposto no Parecer CNE/CP nº 5/2020.
Disponível em: http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentosdiversos/normas-de-enfrentamento-ao-covid-19/1850-resolucao-200-049-ceesc.
Plano de Retorno da Educação Estado de São Paulo, junho de 2020
PORTUGAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Direção-Geral da Saúde. Saúde e
atividades diárias Medidas de prevenção e controle da Covid-19 em
estabelecimentos de ensino.

SANTA CATARINA, Decreto nº 525/2020, Dispõe sobre novas medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus e estabelece outras providências. Disponível em:
https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf

Undime: Subsídio para a elaboração de protocolos de retorno às aulas nas
redes municipais de educação, junho de 2020.

Unesco (2020a). Global Monitoring of school closures caused by COVID-19.
Disponível em: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. Acesso em
14/0/62020.
Unesco (2020b). Teacher Task Force calls to support 63 million teachers
touched by the COVID-19 crisis. Disponível em:
https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teacherstouched-covid-19-crisis. Acesso em 15/06/2020.
Unesco (2020c). Living and studying in the time of COVID-19: UNESCO and
UNAIDS release useful cards with tips for parents, teachers and students.
Disponível em: https://iite.unesco.org/news/covid-19-useful-cards-unescounaids/.Acesso em: 15/06/2020.
Unesco, Unicef, World Bank, World Food Programme (2020). Framework for
reopening schools.

Unicef (2020). Guidance for Covid-19 prevention and control in schools.

