
 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE 

PROFISSIONAIS:  

 

Enfermeiras: Cecília Hobold(Coordenadora) 

                   Elfy Margrit Göhring Weiss (afastada para doutorado) 

 

Técnica de Enfermagem: Maristela Castro  

 

Nutricionista: Caroline Franz Broering de Menezes 

 

Cozinheiras Terceirizadas:  6 cozinheiras   
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ATRIBUIÇÕES DA MÉDICA, ENFERMEIRAS 

 E TÉCNICAS EM ENFERMAGEM 

 Prestar assistência as intercorrências 

    de saúde das crianças 

 

 Implementar medidas de prevenção de doenças 

 

 Orientar equipe interdisciplinar, pais ou responsáveis e 
crianças em relação a questões de cuidados de saúde 

 

 Planejar, organizar e realizar formação continuada  para 
bolsistas, docentes e demais servidores e prestar 
assessoria nas questões relacionadas ao binômio educar X 
cuidar  

 



ATRIBUIÇÕES DA MÉDICA, ENFERMEIRAS 

 E TÉCNICAS EM ENFERMAGEM 

 Orientar as famílias sobre a  

    necessidade de afastamento da criança por motivo de 
doenças 

 

 Reavaliar a criança quando a mesma retorna devido 
afastamento por doença 

 

 Acompanhar a criança ao hospital quando necessário 

 

 Manter os telefones atualizados das famílias no histórico 
escolar da criança  
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ATRIBUIÇÕES DA MÉDICA, ENFERMEIRAS 

 E TÉCNICAS EM ENFERMAGEM 

 Registrar as intercorrências de saúde no histórico 

escolar da criança  

 

 Administrar medicamentos (com receita médica) 

 

 Efetuar o acompanhamento e atualização dos dados 

vacinais das crianças 

 

 Implementar normas, supervisionar as condições de 

higiene e de segurança no parque 
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ATRIBUIÇÕES DAS MÉDICA, ENFERMEIRAS 

 E TÉCNICAS EM ENFERMAGEM 

 Prever medicação e material de consumo (ou 
equipamentos), necessários à prestação da assistência à 
saúde e fazer controle de estoque 

 

 Entrevistar os pais, colhendo dados sobre saúde e regime 
alimentar das crianças  

 

 Auxiliar no processo de inserção das crianças com 
necessidades especiais e solicitar assessoria quando 
necessário 
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ATRIBUIÇÕES DA MÉDICA, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS EM 

ENFERMAGEM 

  Divulgar, para a comunidade do NDI, assuntos 
relativos a saúde no mural ou outros veículos de 
informação 

 

 Manter o registro das faltas por motivo de doença e 
arquivamento dos atestados médicos  no histórico 
escolar da criança 

 

 Desenvolver atividades de educação em saúde junto as 

crianças 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sjp.pr.gov.br/noticias/imagens_news/1151092242951928-02.jpg&imgrefurl=http://www.sjp.pr.gov.br/portal/saude/pnoticia.php%3Fid%3D1151092242951928%26cd_secretaria%3D21&h=375&w=500&sz=33&hl=pt-BR&start=12&tbnid=8aXb8eo4iFxJMM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dimagens%2Bde%2Bcuidado%2Bde%2Bsa%25C3%25BAde%2B%25C3%25A1s%2Bcrian%25C3%25A7as%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sjp.pr.gov.br/noticias/imagens_news/1151092242951928-02.jpg&imgrefurl=http://www.sjp.pr.gov.br/portal/saude/pnoticia.php%3Fid%3D1151092242951928%26cd_secretaria%3D21&h=375&w=500&sz=33&hl=pt-BR&start=12&tbnid=8aXb8eo4iFxJMM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dimagens%2Bde%2Bcuidado%2Bde%2Bsa%25C3%25BAde%2B%25C3%25A1s%2Bcrian%25C3%25A7as%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG


ATRIBUIÇÕES DA MÉDICA, ENFERMEIRAS 

 E TÉCNICAS EM ENFERMAGEM 

 Fazer supervisão de estágios das áreas afins 

 

 Constituir-se como um canal de comunicação entre 

pais, docentes e setor saúde nos encaminhamentos que 

resguardam o bem estar das crianças 

 



ATRIBUIÇÕES DA NUTRICIONISTA 

 Elaborar e avaliar os cardápios, observando 

 a adequação às faixas etárias, respeitando os hábitos alimentares, 
utilizando produtos da região, com preferência aos produtos básicos e 
dando prioridade aos alimentos in-natura. 

 

 Calcular os parâmetros nutricionais com base em recomendações, 
avaliações e necessidades nutricionais específicas, definindo a 
quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de 
Identidade e Qualidade (PIQ). 

 

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, 
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela 
qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas 
práticas higiênicas e sanitárias. 

 

 



ATRIBUIÇÕES DA NUTRICIONISTA 

 Planejar e coordenar a aplicação de testes de 

aceitabilidade, quando da introdução de 

alimentos atípicos ao hábito alimentar local 

ou da ocorrência de quaisquer outras 

alterações inovadoras, no que diz respeito ao 

preparo, ou para avaliar a aceitação dos 

cardápios praticados. 

 

 

 Estimular a identificação de crianças portadoras de 

patologias e deficiências associadas à nutrição, para que 

recebam o atendimento adequado. 

 



ATRIBUIÇÕES DA NUTRICIONISTA 

 Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional, o que 

inclui orientação à equipe interdisciplinar, pais ou responsáveis e 

crianças em relação a questões da alimentação. 
 

 Acompanhar o processo licitatório dos fornecedores de alimentos. 
 

 Fazer supervisão de estágios das áreas afins. 

 

 

 Prever os alimentos e material 

de consumo (ou equipamentos), 

necessários à prestação da 

assistência à alimentação das 

crianças e fazer controle de 

estoque. 

 



ATRIBUIÇÕES DAS COZINHEIRAS 

 Preparar os alimentos de acordo com o cardápio elaborado pela 

nutricionista. 

 

 Executar adequadamente a manipulação dos alimentos, respeitando 

as boas práticas de higiene. 

 

 Colaborar na aplicação de testes de 

aceitabilidade. 

 

 Receber os gêneros alimentícios, 

conferindo quantidade, qualidade e 

prazo de validade. 

 

 Realizar a higienização e 

armazenamento de alimentos, conforme 

as boas práticas de higiene. 



ATRIBUIÇÕES DAS COZINHEIRAS 

 Comunicar irregularidades aos responsáveis. 

 

 Manter livres de contaminação ou de deterioração os gêneros 
alimentícios sob sua guarda. 

 

 Zelar para que o material e equipamento de cozinha estejam sempre 
em perfeitas condições de utilização, higiene e segurança. 

 

 Distribuir os lanches e colaborar para que as crianças desenvolvam 
hábitos saudáveis de alimentação. 

 

 Recolher, higienizar e guardar utensílios dos lanches. 

 


