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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O QUE MUDOU COM A COVID-19?

• Receção e armazenamentode matérias-primas

• Funcionários cozinha

• Bufete

• Almoços no refeitório escolar

• Lanches

• Regime escolar

• Máquinas deVendaAutomática

• Máquinas deVendaAutomática- Café

• Área de Isolamento

• Lista deVerificação

• EducaçãoAlimentar





EMENTAS

ATENÇÃO A...

 Ementa disponibilizada em local

de acesso aos encarregados de

educação / on-line.

EB1 Mogofores,Anadia

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,Anadia



RECEÇÃO E  

ARMAZENAMENTO  

MATÉRIAS PRIMAS

 Guia Orientador nº06/2020 “Guia

Orientador Alimentação escolar em

tempos COVID”, de 01.08.2020

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,Anadia



 Permitir a entrada do fornecedor, apenas na zona de receção ou  

destinada para o efeito. Devem estar fardados e usar os EPI.

 Definir e controlar o horário de receção dos produtos alimentares,  

evitando a presença de diferentes fornecedores em simultâneo;

RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO MATÉRIAS PRIMAS

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,

Anadia



 Limitar o acesso ao interior das instalações a profissionais externos

ao serviço, afixando sinalética para impedir o acesso a áreas

restritas;

 Evitar a receção de faturas e guias em papel, optando, sempre  

que possível, pelo formato eletrónico.

RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO MATÉRIAS PRIMAS

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,

Anadia



 Retirar todas as caixas e embalagens,

sempre que possível, na entrada da unidade,

antes de armazenar;

 Higienizar equipamentos e carros de

transporte depois da sua utilização e no

decurso da mesma, sempre que se

justifique.

RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO MATÉRIAS PRIMAS

Centro Social Mª Auxiliadorade Mogofores,  

Anadia

Centro Social MªAuxiliadorade Mogofores,  

Anadia



 Assegurar a ventilação

renovação frequente do ar,

adequada e  

através da

abertura de portas e janelas. A utilização de

ar condicionado deve ser realizada de

acordo com Orientação n.º033/2020 da

DGS;

 Deixar a(s)  porta(s) de  acesso abertas,

evitando  o  seu  manuseamento frequente

por diferentes pessoas.

Nota:

recomendações iguais paratodos os espaços.

RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO MATÉRIAS PRIMAS

Centro Social MªAuxiliadora deMogofores,

Anadia

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,  

Anadia



FUNCIONÁRIOS

COZINHA

 Guia Orientador nº06/2020 “GuiaOrientador  

Alimentação escolar em tempos COVID”, de  

01.08.2020;

 Orientação DGS nº 006/2020 de 26/02/2020

 Orientação DGS nº023/2020:“COVID-

19: Procedimentos em estabelecimentos derestaur  

ação e bebidas”;

 Norma nº007/2020 de

29/03/2020: “Prevenção e Controlo de Infeção por  

SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos

de Proteção Individual (EPI)”;

 Orientação DGS nº019/2020“COVID-19: FASE

DE MITIGAÇÃO Utilização deEquipamentos

de Proteção Individual por

Pessoas Não Profissionais deSaúde”;

• Site AHRESP.“Funcionamento Máquinas deVend

ing”,2020

Centro Social Mª Auxiliadora de Mogofores,Anadia



FUNCIONÁRIOS COZINHA

QUESTÕES:

• Poderá ser utilizada a máscara comunitária?

• Qual o tipo de máscara recomendada?

• Colocação de máscara, sim ou não?

Autoridade de Saúde Pública Local

Plano Contingência Local
Centro Social MªAuxiliadora de  

Mogofores,Anadia



FUNCIONÁRIOS COZINHA

https://sol.sapo.pt/artigo/708046/ahresp-alerta-o-uso-de-mascara-nao-e-

obrigatorio-nas-cozinhas-dos-restaurantes
https://ahresp.com/guia-de-boas-praticas-pos-covid19/

https://sol.sapo.pt/artigo/708046/ahresp-alerta-o-uso-de-mascara-nao-e-obrigatorio-nas-cozinhas-dos-restaurantes
https://ahresp.com/guia-de-boas-praticas-pos-covid19/


FUNCIONÁRIOS COZINHA

A AHRESP,refere:

"Tal foi indicado no guia de boas práticas que foi validado pela DGS, "não obstante a utilização de máscara

de proteção ser obrigatória para todos os colaboradores, a mesma é dispensada quando, em função da

natureza das atividades, o seu uso seja impraticável (como é o caso dos cozinheiros)"".

Orientação DGS nº023/2020: “COVID-19: Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas”,  

não tem referência de medidas para cozinheiros, nem o uso de máscara tal como o seu tipo;

Norma nº 007/2020 de 29/03/2020: “Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de

Proteção Individual (EPI)”, no ponto- 2.2.2 g) ponto ii, embora seja direcionada para profissionais saúde, refere: “Se VAI

SER REALIZADO procedimento gerador de aerossóis: para procedimentos de risco elevado, usar FFP2 ou N95 ou FFP3;

Para outros procedimentos, usar FFP2 ou N95”;

Orientação DGS nº019/2020: “COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por

Pessoas Não Profissionais de Saúde”, não tem referência de medidas para cozinheiros.

medidassaudepublica@dgs.min-saude.pt

Centro Social e Cultural Nª Sr.ª do  

Ó de Aguim, Anadia

mailto:medidassaudepublica@dgs.min-saude.pt


FUNCIONÁRIOS COZINHA

 Limitar o número de funcionários na área de preparação,

confeção e distribuição dos alimentos, mantendo, dentro

do possível, a composição das equipas de trabalho;

 Promover o distanciamento físico entre colaboradores,

mantendo, pelo menos, 1 a 2 metros de distância entre

colegas de trabalho no desempenho das suas atividades;

 Incentivar uma disposição do local de trabalho que

impeça a atuação dos colaboradores frente-a-frente entre

si;

 Atribuir a cada colaborador a mesma tarefa (p.ex.:

empratamento), sempre que possível;Centro Social e Cultural Nª Sr.ª do Ó de Aguim, Anadia



FUNCIONÁRIOS COZINHA

 Nomear colaboradores específicos para

acompanhar as refeições de determinados grupos,

atribuindo preferencialmente a cada colaborador o 

mesmo grupode alunos.

 No pré-escolar os auxiliares das salas devem,

sempre que possível, prestar acompanhamento das

crianças da respetivasala.

Cumprir e fazer cumprir as regras de

distanciamento físico entre profissionais

durante as pausas de almoço.

Centro Social e Cultural Nª Sr.ª do Ó deAguim, Anadia



BUFETE

Guia Orientador nº06/2020

“Guia Orientador Alimentação

escolar em tempos COVID”, de

01.08.2020

Colégio Nª Sr.ªAssunção,Anadia



 Apresentar condições que permitam o distanciamento físico recomendado - 2 metros - entre as  

pessoas;

 Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool localizados perto da entrada e noutros 

locais convenientes, associados a uma informação incentivadora e explicativa;

 Garantir que os utilizadores do bufete cumpram as recomendações de segurança emanadas;

BUFETE

Colégio NªSr.ª Assunção,

Anadia



 Os pedidos/pagamentos ao balcão, no caso de poder formar-se uma fila de espera, os utilizadores são incentivados a manter a

distância de, pelo menos, 2 metros, podendo ser conseguido através da sinalização do local e/ou informação adequada;

BUFETE

Colégio Nª Sr.ª Assunção,Anadia Colégio NªSr.ª Assunção,Anadia



 Retirar elementos decorativos e dos porta-guardanapos das mesas;

 Evitar a exposição das colheres de café e pacotes de açúcar, se aplicável;

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,Anadia

BUFETE



 Eliminar jarros com água, optando por meios que evitem a manipulação pelos utilizadores (p.ex.: dispensadores de comando não  

manual ou servida por um colaborador afeto ao serviço);

 Interditar bebedouros;

Centro Social Mª Auxiliadora de Mogofores, Anadia

BUFETE

Colégio Nª Sr.ª Assunção,Anadia



 Preferir os métodos de pagamento através de meios que permitam evitar o

contacto (p. ex.: pagamento eletrónico, terminal de pagamento automático

contactless), se aplicável.

Colégio NªSr.ª Assunção,Anadia

BUFETE



 Desinfetar adequadamente todas as zonas de contacto

frequente (p. ex.: maçanetas de portas, torneiras de

lavatórios, bancadas, corrimãos), pelo menos duas vezes

por dia;

 Higienizar as mesas, cadeiras (assentos e encostos) e

tabuleiros com produtos recomendados após cada

utilização.

BUFETE

Indicação: para limpar Indicação: limpo

Colégio Nª Sr.ª Assunção,Anadia



ALMOÇOS NO  

REFEITÓRIO ESCOLAR

 Guia Orientador nº06/2020 “Guia

Orientador Alimentação escolar em

tempos COVID”, de 01.08.2020

Escola Profissional deAnadia [Escola deViticultura e Enologia da Bairrada]



 Não disponibilizar refeições em modo buffet ou de autosserviço.

Devem ser empratadas pelo colaborador ou disponibilizadas na

vitrine;

 O atendimento em balcão ou linha de self deve fazer-se com o

distanciamento necessário ou através de barreiras físicas que

limitem a proximidade entre os colaboradores e os utilizadores (p.

ex.: colocação de barreira de acrílico que limite a exposição);

 Tabuleiros e copos devem estar disponibilizados de modo a evitar

o manuseamento pelos utilizadores ou definir um colaborador

para a preparação e entrega do tabuleiro;

ALMOÇOS NO REFEITÓRIO ESCOLAR

Escola Profissional deAnadia

[Escola de Viticultura e Enologia daBairrada]



 Disponibilizar talheres e guardanapos de papel em saquetas 

individuais.

Esta saqueta poderá ser utilizada para guardar a máscara, durante a refeição;

ALMOÇOS NO REFEITÓRIO ESCOLAR



 Reduzir a capacidade máxima do refeitório, por forma a  

assegurar o distanciamento físico recomendado - 2 metros -;

 A disposição das cadeiras e mesas deve garantir o distanciamento

físico. A disposição dos lugares em diagonal pode facilitar a

manutenção da distância de segurança, estando assinalados os

lugares interditos.

 Prever a possibilidade da realização de refeições noutros

espaços definidos pela escola (espaços interiores ou exteriores),

quando não for possível garantir o cumprimento das regras de

distanciamento físico;

 Nos estabelecimentos de educação pré-escolar, considerar a

hipótese de marcação de lugares;

ALMOÇOS NO REFEITÓRIO ESCOLAR

Centro Social MªAuxiliadorade Mogofores,Anadia



 Desaconselhar a utilização do micro-ondas, sempre que possível.

Caso se mantenha a sua utilização

deve garantir-se a higienização do micro-ondas após cada utilização.

ALMOÇOS NO REFEITÓRIO ESCOLAR

Escola Profissional deAnadia

[Escola de Viticultura e Enologia daBairrada]



 Elaborar circuitos específicos com definição de fluxos de

entrada e saída da área e respetiva sinalética;

 Em fila de espera, os utilizadores deverão a manter a distância

de, pelo menos, 2 metros, podendo ser conseguido através da

sinalização do local e/ou informação adequada;

 Os lavatórios para lavagem das mãos à entrada dos refeitórios

com comando das torneiras não manual, se possível;

 Ter dispensadores de solução à base de álcool localizados

perto da entrada, saída e outros locais convenientes, associados a

uma informação incentivadora e explicativa;

ALMOÇOS NO REFEITÓRIO ESCOLAR

Colégio Nª Sr.ªAssunção,Anadia



LANCHES

ATENÇÃOA...

 Com os horários desfasados do

almoço, assegurar que o meio-da-

manhã e o meio-da-tarde  

acompanhem este desfasamento;

 Evitar partilhas de alimentos entre  

alunos. Porexemplo:

 definir quais os alimentos

permitidos;

 a escola fornecer alimentos;

 à vez, os encarregados de  

educação levam, no início de cada

alimentos para estassemana,  

merendas;

 ….



REGIME ESCOLAR:
FRUTA, PRODUTOS HORTÍCOLAS E  

BANANAS E LEITE E PRODUTOS

LÁCTEOS

Proposta:

 Fruta e embalagens previamente

desinfetadas;

 Desinfetar as mãos;

 Uma pessoa distribuir por todos os

alunos.

• Portaria nº113/2018 de 30 de abril: Institui o

regime escolar. Alterada pela Portaria

nº94/2019de 28 de março. EB1 Mogofores,Anadia



MÁQUINAS DE VENDA  

AUTOMÁTICA

Despacho n.º 3614-A/2020

“GO nº06/2020 Guia Orientador
Alimentação escolar em tempos
COVID, de 01.08.2020”, Ordem dos
Nutricionistas

Folheto da DGS
“Orientações para Ma ́quinas de Venda
Automa ́tica”,2020

AHRESP “Funcionamento Máquinas
de Vending”,2020

CONFIDA “Coronavirus (Fase

2) gli adesivi a pavimento per il
distanziamento sociale per distrib
utori automatici e negozi h24”

Centro SaúdeAnadia



MÁQUINAS DE VENDAAUTOMÁTICA

Despacho n.º 3614-A/2020

É permitido o funcionamento de MVAA em empresas, estabelecimentos ou quaisquer

instituições nos quais representem o único meio de acesso a produtosalimentares.

Nestas situações, o funcionamento das MVAA é possível desde que a desinfeção das

máquinas, mediante a utilização de produtos adequados e eficazes no combate à propagação

do vírus, seja salvaguardada pelas empresas, estabelecimentos ou outras instituições,

diretamente ou por intermédio dos proprietários dos equipamentos.



Nas MVAA que se mantenham em funcionamento, recomenda-seque:

 A gestão do fornecimento das MVAA deve ser realizada de forma a diminuir os movimentos dos fornecedores em horário  

coincidente com a permanência da população escolar no espaço;

 Nas máquinas adquiridas pelos próprios estabelecimentos escolares, os funcionários da própria escola, responsáveis pelo  

carregamento e manutenção, devem assegurar as regras de higiene e segurança;

 O fornecedor ou o funcionário da escola responsável pelo carregamento e manutenção deve usar máscara durante a reposição

de produtos e assegurar, no final, a sua higienização;

 Colocar um dispensador de solução antisséptica de base alcoólica ao lado da MVAA e incentivar a sua utilização antes e  

após a utilização da máquina, por exemplo, através de cartazes;

 Os equipamentos devem ser desinfetados após cada utilização e higienizados após cada intervalo;

 Colocar sinalética com as Normas de utilização da MVAA;

 No caso de haver mais do que uma MVAA, garantir o distanciamento de 2 metros entre cada uma delas.

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA



MÁQUINAS DE VENDAAUTOMÁTICA

Plano  

higienização  

Empresa

Plano  

higienização  

Centro  

Saúde

Distância

Segurança

Dispensador  

de solução  

antisséptica  

de base  

alcoólica

Folhetos com Normas e

Orientações utilização da MVA
Folheto da DGS

“Lavagem das

mãos (com uma

solução à base

de álcool)”

Categorização  

alimentos-

canais

Centro SaúdeAnadia





MÁQUINAS DE  

VENDA AUTOMÁTICA

- CAFÉ





ÁREA DE ISOLAMENTO

Orientação DGS nº 006/2020 de

26/02/2020

Centro Social MªAuxiliadora de Mogofores,Anadia



ÁREA DE  

ISOLAMENTO

KIT DE ALIMENTAÇÃO

"(…) com água e alguns alimentos  

não perecíveis"

Sugestão (mínimo 2 de cada):

Garrafas água 33ml + Pacotes

unidose (± 25g) de bolacha

tipo “Maria” ou “Água e sal” +

Pacotes 200ml Leite ½ gordo.

(de acordo com as recomendações da

“Alimentação Racional”)



"KIT DE  

AIMENTAÇÃO"

Colégio Nª Sr.ª Assunção,Anadia

Fotografia no âmbito de recolha "Boas Práticas".



LISTA DE

VERIFICAÇÃO

Despacho n.º 3614-A/2020

“GO nº06/2020 Guia

Ana Sofia Esteves Paiva e Joana Mesquita- Estagiárias Dietética e Nutrição

UCCAnadia

Orientador
Alimentação escolar em tempos COVID, de  
01.08.2020”,Ordem dos Nutricionistas

Folheto da DGS
“Orientações para Maq́ uinas de
Venda Automa ́tica”,2020

AHRESP “Funcionamento Máquinas
de Vending”,2020

CONFIDA “Coronavirus (Fase

2) gli adesivi a pavimento per il
distanziamento sociale per distributori
automatici e negozi h24”

Orientação DGS nº006/2020
de 26/02/2020



EDUCAÇÃO

ALIMENTAR

Enfermeiro Rui Resende- UCC Anadia



EDUCAÇÃO ALIMENTAR

Enfermeiro Rui Resende- UCC Anadia | Julho 2020

PRESENCIAL _ sempre de acordo com orientação local USP- SE

Ana Sofia Paiva e Joana Mesquita – Est.Dietética e Nutrição



ON-LINE | Outubro2020

AnaSofia Paiva e Joana Mesquita

Nota:

"O Cérebro também Come" é a continuação de uma atividade criada em 2019, para a UCC  

Anadia, pela nutricionista Margarida Miranda.



EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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