SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE
EQUIPE DE NUTRIÇÃO:
Nutr. Jackeline Nass Machado Melo
Téc. de Nutr. Caroline Franz Broering de Menezes

ATRIBUIÇÕES


Elaborar o cardápio escolar
Geral
 Crianças até 2 anos
 Alergias e intolerâncias alimentares




Organizar a execução do cardápio escolar
Licitação de alimentos, utensílios de cozinha e cozinheiras
 Organização de compras e entregas com fornecedores






Testar e avaliar a aceitação de preparações adequadas






De alimentos e utensílios de cozinha
Valor nutricional, sensorial, higiênico-sanitário, social,
econômico, ambiental...

Treinamento contínuo de cozinheiras

Acompanhar o momento do lanche escolar

ATRIBUIÇÕES


Avaliação nutricional
Acompanhar o desenvolvimento infantil
 Atividade programada em parceria com professores,
equipe de enfermagem e psicologia
 Estabelecer condutas para casos acima ou abaixo dos
padrões aceitáveis para a saúde




Educação nutricional
Oficinas culinárias, adequadas para alergias e
intolerâncias alimentares
 Conversas sobre alimentos saudáveis
 Atividades programadas em parceria com professores e
projetos de extensão
 Elaboração de materiais educativos


ATRIBUIÇÕES






Responsabilidade técnica pela alimentação escolar
Entrevistar as famílias para obter informações sobre
saúde e alimentação das crianças
Orientar as famílias sobre as normas de aniversário




Questão nutricional

Organizar lanche de eventos

ATRIBUIÇÕES






Fiscalizar a execução adequada do contrato de
terceirizados (cozinheiras)
Participar de reuniões com a equipe
multidisciplinar
Planejar, organizar e realizar treinamento em
serviço para estagiários, docentes e demais
servidores, relativos à alimentação infantil

INFORMAÇÕES IMPORTANTES




Para garantir o lanche adequado à crianças com
intolerâncias, alergias e outras questões alimentares, é
necessário apresentar atestado de saúde ao setor de
nutrição
Aniversário:





Deve ser combinado antecipadamente com professor do grupo e
setor de nutrição
É permitido que a família traga apenas um bolo simples (sem
recheio e sem cobertura – pode ser decorado com frutas e/ou flores
comestíveis), velas e fósforo.

Horários de lanche


Manhã




Grupos 1,2 e 3 - 9h / Grupos 4,5 e 6 - 9h30

Tarde


Grupos 1,2 e 3 - 15h / Grupos 4,5 e 6 - 15h30

CONTATO

nutrição.ndi@contato.ufsc.br
3721-4519
3721-3569

