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O Núcleo de Desenvolvimento
Infantil (NDI) é um colégio de
aplicação vinculado à Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Este documento foi baseado no
Plano de Contingência (PlanCon)
do NDI/UFSC e no Plano de Ação
para o retorno seguro das
atividades presenciais, ambos
documentos foram discutidos por
todos servidores efetivos do
NDI/UFSC. Neste e-book, o Serviço
de Nutrição pontua questões
referentes à alimentação escolar
para crianças, bem como
orientações para a alimentação
dos profissionais.
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INTRODUÇÃO
Neste e-book abordaremos questões
pertinentes à al imentação escolar,
visando comparti lhar com as famíl ias
de crianças matriculadas no NDI,  os
protocolos adotados pelo Serviço de
Nutrição,  para os cuidados
relacionados ao retorno escolar
durante a pandemia.   

É fundamental  que toda a comunidade
escolar esteja orientada quanto à
etiqueta respiratória,  distanciamento,
uso de máscaras e demais protocolos
apresentados no Plano de
Contingência do NDI.
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OBJETIVO
Preparar a comunidade escolar do NDI
para o retorno das at ividades
semipresenciais e presenciais ,  com 
 critérios e estratégias para a retomada
de forma segura a todos os envolvidos.



As crianças utilizarão as canecas azuis padrão do NDI. 

CANECAS
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A identificação deve ser periodicamente reforçada
pelo grupo sempre que esta estiver se perdendo pelo
uso.

As canecas devem ser identificadas pela turma,
utilizando-se porta-copos, bandejas ou outro recurso
que não inviabilize a higienização e organização das
mesmas na cozinha.  

Sugestão: uso de caneta permanente para escrita e de
fita adesiva ou papel contact sobre a identificação
para permitir a higienização com álcool. 



Os bebedouros no NDI serão desativados, com
exceção do bebedouro localizado na sala de lanches
do Módulo 2 que será de uso exclusivo dos
servidores.

BEBEDOUROS
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Os servidores e estagiários que forem usar o
bebedouro da sala de lanche deverão higienizar as
mãos com álcool 70% antes e após abrir e fechar o
registro.

Quando utilizar o parque o grupo deverá levar sua
bandeja de canecas e a jarra de reposição, sendo que
esta deve ser realizada na cozinha, pelas cozinheiras. 

Não vamos mais dispor canecas nos bebedouros.
Profissionais, famílias e outros usuários deverão
trazer suas próprias garrafas e canecas. 

A recomendação das diretrizes é de utilizar
equipamento que possibilitem a retirada de água
apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso
individual.

Haverá cartaz afixado ao lado deste bebedouro com
orientações sobre o uso correto de modo a evitar
contaminação, assim como a disponibilidade de álcool
70% para higiene das mãos.

Em sala, serão utilizadas as canecas do NDI com
porta-copos personalizados/identificados para cada
criança. 



A alimentação pode ser oferecida dentro da própria
sala ou nos ambientes externos pré-determinados.

HORA DO LANCHE
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Deverá ser organizado espaço com mesas e cadeiras
também nos espaços externos, evitando a realização
de piqueniques. Deverá ser realizada a higienização
adequada das mesas, cadeiras, bancos e similares, a
cada uso com álcool 70%. Não é permitido o uso de
toalhas de tecido ou outro material e deverá ser
evitado o uso de objetos de decoração nas mesas. 

A distribuição dos lanches pelas cozinheiras poderá
ocorrer nos espaços externos desde que estes sejam
fixos e organizados junto ao setor de Nutrição e CP,
de forma a organizar a entrega e retirada da bandeja,
permitir o controle da qualidade do alimento e
prevenir a aglomeração entre os grupos. 

Organizar a disposição das mesas e cadeiras de modo
a assegurar que a sua utilização proporcione o
distanciamento social recomendado.



HORA DO LANCHE
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É importante realizar o lanche no horário programado
para que os alimentos não fiquem expostos à riscos
de contaminação.

Orientar as crianças para que mantenham o uso de
máscaras até o horário de iniciar a refeição e retirar a
máscara com cuidado ao se alimentarem, tocando
apenas nos elásticos, e colocarem em um saco
plástico pessoal destinado exclusivamente a isso.
Evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa. 

Orientar as crianças que após a refeição, deve colocar
uma máscara limpa, garantindo a troca. Ressalta-se,
nesta orientação, que o uso de máscara pelos
escolares, segundo a idade, deve seguir as
orientações das autoridades de saúde dos governos
municipais, estaduais, do Distrito Federal e federal.

Disponibilizar um ou dois profissionais específicos
para servir todos os pratos e entregar os utensílios.
Estes devem seguir as orientações das diretrizes
sanitárias, inclusive os cabelos devem estar presos se
forem longos. Alunos e trabalhadores não devem
partilhar alimentos e nem utilizar os mesmos
utensílios, como copos, talheres, pratos entre outros.



Nenhum alimento externo destinado ao consumo das
crianças (seja no ambiente escolar ou doméstico)
deve entrar no NDI sem a permissão do setor de
Nutrição. 

ALIMENTOS EXTERNOS
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Quando permitidos pela nutricionista, diante de
extrema necessidade para a criança, os alimentos
devem vir identificados com nome da criança e grupo,
e devem ser entregues diretamente na cozinha.

Neste momento a recomendação se torna ainda mais
importante para garantir a alimentação saudável e a
segurança alimentar. 

EVENTOS ESCOLARES,
COMEMORAÇÕES E OUTRAS

ATIVIDADES COLETIVAS

Atividades que envolvam a coletividade devem
permanecer suspensas, com o intuito de mitigar a
transmissão do SARS-Cov-2 no ambiente escolar.

Incluem-se as atividades de educação nutricional no
formato de culinárias.



Poderá ser organizado no auditório e disponibilizado
a partir da demanda.

ESPAÇO DESTINADO
À AMAMENTAÇÃO
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Este deve ser mantido ventilado, com assentos
adequados, mantendo o distanciamento
recomendado e disponibilidade de álcool 70% ou
preparações antissépticas de efeito similar para
higienização das mãos e do local, antes e após o uso. 



SOBRE AS COZINHEIRAS E
PROCEDIMENTOS NA PRODUÇÃO DA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Cabe ressaltar que a equipe de cozinheiras é
acompanhada e treinada de forma contínua pelo
serviço de Nutrição, sendo orientadas conforme o
Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimentos
Operacionais Padronizados (POPs) específicos da
instituição.

A equipe de cozinheiras terceirizadas receberá
treinamento adequado para a manipulação de
alimentos, disponibilizado pela empresa contratada.

Além deste, a equipe receberá treinamento específico
sobre as condutas adequadas de cuidados pessoais e
com a alimentação escolar, durante o cenário da
pandemia, pelos Serviços de Enfermagem e Nutrição.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este documento apresentou orientações importantes
referentes à alimentação, constando também na versão
simplificada do Plano de Contingência do NDI/UFSC para o
retorno das atividades presenciais. A versão completa do Plano
pode ser acessada aqui.

Pensar no retorno presencial de profissionais e crianças
pequenas em meio a uma pandemia é complexo e envolve
desde o planejamento de ações para reduzir o risco de
transmissão da doença, tais como insumos e materiais
necessários, diversos cuidados com o ambiente e espaço
educacional, recomendações a toda comunidade escolar e
protocolos de saúde, até estratégias de acolhimento e ações
pedagógicas que possibilitem lidar com esse “novo momento”
com mais tranquilidade e segurança. 

https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2021/03/PLANO-DE-CONTINGENCIA-NDI_VERSAOaprovadacolegiadondi.pdf
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