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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Objetivo: 

 

 Estabelecer procedimento das etapas de processo envolvidas nas rotinas 

relativas às práticas pedagógicas, incluindo limpeza e sanitização de ambientes 

e boas práticas de manipulação e processo de desfralde, visando a segurança 

para todos os envolvidos. 

 

Campo de aplicação 

 

Este documento aplica-se aos setores da Associação Maria de Nazaré, incluindo 

as instalações, os equipamentos, os funcionários e usuários desta instituição nas 

atividades rotineiras. 

DEFINIÇÕES 

 

Manual de Boas Práticas 

 

Este documento descreve as atividades e procedimentos realizados pela 

instituição, incluindo os requisitos higiênico-sanitários, manutenção e higienização das 

instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle integrado de vetores e 

pragas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos funcionários e 

crianças, o manejo de resíduos e o controle e garantia da qualidade do alimento 

preparado na instituição, conforme detalhado no Manual de Boas Práticas de Nutrição. 

 

Procedimento Operacional Padronizado (POP) 
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Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais 

para realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos com 

informações detalhadas no Manual de Boas Práticas de Nutrição. 

 

Contaminação 

 

Presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, química ou 

física, que sejam considerados nocivos ou não para saúde humana. 

 

Higienização 

 

Procedimentos de limpeza e sanitização. 

 

Limpeza 

 

Remoção de sujeiras tais como terra, restos de alimentos, pó ou outros 

materiais indesejáveis de uma superfície. 

 

Desinfecção (sanitização) 

 

Operação de redução, por método físico e/ou agente químico, do número de 

microrganismos até níveis que não comprometam a segurança do alimento. 

 

Bactericida 

 

Substância capaz de destruir bactérias. São exemplos de Sanitização: operação 

de eliminação ou redução do número de microrganismo , por meio de método físico 

ou substancias química ou em dosagem que não comprometa a saúde.  
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome: Associação Maria de Nazaré 

Endereço: QN 404 Conjunto A Lote 01, Samambaia Norte.   

CEP: 72.318-541 

 Fone: (61) 3357-7328 

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das  07:00 horas às 17:00 horas. 

Responsável: Carlocci Feitoza 

Autorização de Funcionamento, Certificado de Inspeção Sanitária e Alvará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Procedimento na admissão dos funcionários: 

 

 A entrevista é realizada pela equipe gestora após a seleção de currículos. 
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No momento da admissão, o colaborador se apresenta ao RH com os seguintes 

documentos: 

 Carteira de Trabalho (CTPS);  

 Carteira de Identidade;  

 CPF;  

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Comprovante de Residência;  

 Certificado de Escolaridade e cursos exigido pelo cargo;  

 Certificado de Reservista;  

 02 Fotos 3x4 coloridas e recentes;  

 PIS;  

 Título de Eleitor;  

 Caderneta de vacinação dos filhos menores de 05 anos;  

 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;  

 Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 anos até os 13 anos;  

 Exame Admissional;  

 

O candidato aprovado passa pelo período de experiência (validade de 90 dias), 

onde é avaliado pela equipe gestora. Após este período, caso seja aprovado, seu 

contrato permanece por tempo indeterminado. 

 

Formação Continuada  

 

Deverá ocorre formação continuada dos funcionários, durante o ano. Esta 

formação deverá ser feita pela equipe de gestores (Diretora Geral, Diretora 

Pedagógica, Coordenadora Pedagógica, Orientadora Educacional e Nutricionista), 

atendendo a especificidade da função do colaborador.  

Além de três momentos para a grande Educação Continuada com todos os 

funcionários, esta também se dará durante as coordenações de equipes. 
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Saúde/ Controle 

 

Os candidatos aprovados na seleção são encaminhados para exames 

laboratoriais e após obtenção dos resultados, retornam ao médico  do trabalho, para 

realizar exame clínico, onde será emitido o atestado de saúde, caso os mesmos sejam 

considerados aptos ao trabalho pelo médico. 

No caso de funcionário apresentar sintomas de enfermidade ou lesões, o mesmo será 

encaminhado à unidade de saúde pública, sendo afastado e retornando as funções 

quando se apresentarem aptos 

. 

  Procedimento para o Uso do Uniforme 

 

A instituição fornece camisetas, toucas, aventais, sapatos para limpeza e 

cozinha . A responsabilidade da conservação dos uniformes cabe aos próprios 

funcionários, devendo estar atentos ao: 

 

 uso de uniforme em bom estado; 

 não utilizar roupas curtas, decotadas e transparentes; 

 usar calças e sapatos que ofereçam segurança ao profissional e ao atendimento 

às crianças; 

 utilizar toucas durante a alimentação das crianças. 

 

Higiene das Mãos 

 

A realização da higienização das mão ocorrerá nos seguintes momentos: 

  

 ao chegar ao trabalho; 

 antes das refeições; 

 após a utilização de sanitários;  

 tossir, espirrar ou assoar o nariz (utilizar etiqueta respiratória); 

 depois do uso de panos e materiais de limpeza; 
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 depois de recolher lixos  e resíduos; 

 após manipulação de dinheiro  

 ao iniciar outra atividade; e 

 antes e depois das trocas de fraldas das crianças. 

 

Procedimento para Higienização das Mãos  

 

 abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia; 

 aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir 

todas as superfícies das mãos; 

 ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si; 

 esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) 

entrelaçando os dedos. 

 entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 

 esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-

versa), segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem; 

 esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice- 

versa), utilizando movimento circular; 

 Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão 

direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular; 

 esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice- 

versa), utilizando movimento circular. 

 enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das 

mãos ensaboadas com a torneira. 

 Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo 

pelos punhos. 

 Uso de álcool em gel. 

 

Hábitos Pessoais 

 

Todos devem seguir os procedimentos de higiene corporal. 
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Procedimentos 

 

 tomar banho diariamente;  

 lavar e secar bem os pés; 

 lavar a cabeça com frequência e secar os cabelos; 

  manter as unhas curtas e limpas; 

  escovar os dentes após as refeições;  

 manter os calçados limpos; 

  limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento;  

 Comunicar diretamente à direção a ocorrência de doenças transmissíveis. 

 

Saúde e Higiene das Crianças 

 

 ressalta-se a disposição de cardápio variado que atenda as necessidades 

nutricionais das crianças e sua  necessidades elaborada pela nutricionista; 

 os profissionais da cozinha seguem as regras de preparos e cocção dos 

alimentos oferecidos 5 vezes ao dia às crianças matriculadas na educação 

infantil. 

 toda criança deve ter seus utensílios  de higiene pessoal separados e 

identificados como: pente, escova de dente, creme dental, sabonete líquido, 

shampoo, condicionador, hidratante, bucha para banho, toalhas e lençóis. 

 

Troca de Fraldas 

 

 a fralda deve ser retirada após a criança urinar ou defecar sempre quando 

necessário, nunca adiá-la. 

 antes de iniciar a troca de fraldas é necessário limpar com água, produto 

próprio e lenços descartáveis;  

 caso a criança apresente alergia à fralda, fazer uso de produto próprio para a 

proteção da mesma; 

 não se deve trocar a criança na sala de atividade e sim em um local reservado; 
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 descarta a fralda suja e limpar o local com álcool; 

 deverá ter a rotina periódica de limpeza e  retirada de resíduos para que o 

ambiente esteja sempre higienizado e limpo. 

 

Processo de Desfralde (em anexo) 

 

Desfraldar: 

  

 se dá a desfralda de forma individual, respeitando o tempo de cada criança. As 

monitoras e professoras tem um papel fundamental no processo de desfralde 

de forma natural possível sem traumas. 

 nunca deve postejar a ida ao banheiro quando solicitado pela criança. 

 não deverá deixar a criança por um tempo excessivo no vaso sanitário, quando 

não consegue evacuar ou urinar. 

 meninos e meninas aprendem primeiramente sentados, mas os meninos 

devem ser estimulados a urinar em pé, depois do controle adequado. 

 

Banho 

 

 além de higiene corporal, o banho é um momento de interação da criança com 

o adulto e de favorecer a construção da consciência corporal; 

 O banho é diário e os funcionários deverão testar com o dorso da mão a 

temperatura da água. 

 providenciar e organizar todo material do banho e os itens pertinentes de 

higiene pessoal; 

 lavar as mãos antes e depois do procedimento do banho; 

 retirar toda a roupa da criança e começar a higienização pela face, atrás das 

orelhas, pescoço, axilas, tronco, membros, genitais e região perianal, 

mantendo o diálogo a fim de que a criança percebe as partes do seu corpo; 

 lavar os braços, pernas após o banho; 
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 enrolar a criança com sua toalha e secar a cabeça com movimentos suáveis, 

evitando-se esfregar; 

 enxugar bem as dobras; 

 vestir o uniforme limpo e seco, conforme a temperatura do dia; 

 acomodar as roupas na mochila das crianças pequenas e as maiores fazer esta 

tarefa; 

 o profissional que for dar o banho deve ter unhas aparadas, sem anéis, 

pulseiras ou outro objeto que oferece risco às crianças; 

 a toalha de banho é de uso individual e deve ser colocada para secar e ser 

lavada, no mínimo, uma vez por semana. 

 Higiene das mãos é um recurso simples e um meio de evitar o contato com 

microrganismos (vírus, bactérias, protozoários e vermes), além de ser uma boa 

prática social a ser aprendida pelas crianças no processo de socialização. 

 

Higiene Bucal 

 

A escovação tem como objetivo a aquisição do habito de higiene bucal e da 

frequência de escovação diária, sendo as professoras e monitoras responsáveis pela 

orientação. 

 

Procedimento 

 

 usar a escova extra  macia com cabeça pequena; 

 usar creme dental infanti; 

  estimular a criança a cuspir a espuma da escova e não morder a mesma; 

 usar uma quantidade mínima da pasta na escova, com quantidade semelhante 

a um grão de arroz. 

 

Condicionamento das Escovas: 

 

 identificar todas as escovas com o nome do usuário; 
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 após o uso, bater a escova na pia para eliminar o excesso de água; 

 acondicionar  as escovas individualmente; 

 fazer limpeza diariamente das escovas, trocando periodicamente, de acordo 

com plano de trabalho e necessidades. 

 

Troca de Roupa: 

 

 a criança deve ser trocada no espaço privado; 

 a criança não deve estar exposta; 

 os adultos devem observar as condições climáticas,  garantindo que as crianças 

estejam com roupas adequadas à temperatura, privilegiando o seu conforto. 

 

Sono: 

 

 existe uma média de necessidades de sono que não deve ser vinculada à 

punição, chantagem e gratificação; 

 deve ter propostas de atividades para aquelas crianças que não querem dormir; 

 professoras e monitoras devem acompanhar e zelar pelas crianças na hora do 

sono; 

 para preparo do sono (fase I – adormecimento) pode ser utilizadas músicas 

suaves e de baixo volume (músicas clássicas e/ou instrumentais); 

 

Administração de Medicamentos 

 

 deve seguir a Portaria Conjunta nº19 da Secretaria de Estado e Educação e 

Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, de 28 de novembro de 2017, 

publicada no DODF nº228, de novembro de 2017; 

 só administrar o medicamento à criança com apresentação da cópia da 

prescrição/receita médica, constando a identificação da criança, nome do 

medicamento e a dosagem a ser administrada, quantidade e periodicidade, 

nome do médico e CRM; 
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 o medicamento a ser administrado deverá vir na embalagem original, com a 

identificação do nome da criança e a determinação do horári para a sua 

administração; 

 manter a medicação fora do alcance das crianças; 

 

Em caso de acidente, convocar imediatamente a equipe gestora e pedagógica e 

acionar os responsáveis pela criança e, dependendo da gravidade, recorrer ao Corpo 

de Bombeiro do Distrito Federal – CBM/DF (telefone 193) ou o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência-SAMU (telefone 192). 

 

Higienização Ambiental de Instalações, Equipamentos, Utensílios e Objetos 

Pedagógicos: 

 

 

 os funcionários são treinados em relação aos procedimentos de higienização 

adotadas, produtos utilizados e concentrações recomendadas e as técnicas do 

5S. 

 os sacos, vassouras, panos, luvas e esponjas utilizadas na higienização são 

exclusivo de cada  ambiente, área interna e externa. 

 na higienização  das instalações, equipamentos e utensílios são empregados 

os seguintes produtos: solução clorado 200 ppm ou álcool 70% e detergente 

neutro. 

 

Área Externa: 

 

  A limpeza é diária em torno da instituição e do local de entrada ou sempre que 

necessário, sendo responsáveis os agentes operacionais. 

 varrer diariamente; 

 recolher os resíduos com auxilio de pá, vassouras e sacos plásticos para 

armazenar o lixo e recolher em recipiente apropriado. 
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Área Interna 

 

Parede: 

 

 quinzenalmente, ou quando necessário. 

 

Piso: 

 

 limpar devidamente uma ou mais vezes de acordo com a necessidade; 

 varrer a área, recolher os resíduos com auxilio de vassoura e pá e colocá-los  

em recipiente adequado; 

 preparar o detergente neutro e esfregar com auxílio  de vassoura e proceder o 

enxague depois; 

 sinalizar e retirar o excesso da solução com auxilio de rodo e secar. 

 

Paredes internas e azulejos: 

 

 limpar e sanitizar quinzenalmente ou quando necessário os interruptores, 

tomadas e outros; 

 limpar com esponja umedecida com detergente neutro; 

 

 sanitizar, com auxílio de pano umedecido e solução com hipoclorito  de sódio 

200ppm. 

 

 Janelas e portas: 

 

 higienizar diariamente as maçanetas ou quando necessário;   

 limpar com água, pano e detergente e secar. 
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Ralos: 

 

 recolher os objetos sólidos sobre a grelhas e ralos com o auxílio de vassoura e 

pá. 

 colocar os resíduos no recipiente de lixo; 

 lavar as grelhas com detergente neutro; 

 enxaguar com auxílio de mangueira. 

 

Teto, Luminárias e Ventiladores: 

 

 limpar mensalmente ou quando necessário; 

 tirar teia de aranha do teto e luminária  com auxilio de extensor de cabo longo. 

 limpar os pés dos ventiladores com esponja umedecida com detergente neutro; 

 retirar, com o pano, o excesso de detergente; 

 sanitizar com pano umedecido com solução de hipoclorito  de sódio 200ppm; 

 na realização de trabalho em altura, ter alguém segurando a escada; 

 utilizar somente as escadas em boas condições de uso. 

 

Sanitários: 

 

 limpeza deve ser diária; 

 retirar o lixo dos seus recipientes; 

 lavar as pias e sanitários com detergente neutro; 

 aplicar solução de hipoclorito de sódio a 200ppm dentro do vaso; 

 abastecer as saboneteiras com sabonete líquido;  

 abastecer o banheiro com rolos de papel higiênico. 

 

Recipiente de Lixo: 

 

 identificar os recipientes com faixa de orgânico e inorgânico; 

 lavar com solução de detergente neutro; 



 
17 

 enxaguar com auxílio de mangueira; 

 aplicar solução de hipoclorito de sódio a 200ppm. 

  

Colchonetes: 

 

 higienizar semanalmente e sempre que houver necessidade; 

 aplicar detergente neutro, retirando excesso com pano. 

 

Armazenamento: 

 

 empilhar os colchonetes sem lençóis; 

 colocar os lençóis durante ouso e retirar após o uso dos colchonetes; 

 trocar os lençóis uma vez por semana, ou quando necessário. 

 

Toalhas: 

 

 lavar semanalmente, ou quando necessário; 

 identificar cada toalha individualmente para cada usuário; 

 armazenar separadamente por turno. 

 

 Brinquedos: 

 

 limpar semanalmente ou quando houver necessidade; 

  lavar com detergente neutro com auxilio da esponja; 

 proceder o enxague e usar também álcool 70%; 

 sanitizar com solução de hipoclorito de sódio a 200ppm; 

 após higienização completa, acondicionar, em caixas plásticas com tampas, 

organizando por brinquedos que atendem os variados objetivos.  
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Armários e Móveis de Apoio: 

 

 limpar semanalmente e quando necessário; 

 retirar resíduos, passando água e detergente neutro; 

 retirar o excesso  com o pano; 

 deixar seco; 

 evitar o armazenamento de objetos sobre os armários, na impossibilidade, 

estes deverão  estar em caixas organizadoras e etiquetadas; 

 manter os itens dos armários dentro de caixas organizadoras e etiquetadas 

conforme orientação do 5S; 

 tapetes, vasilhas de plástico e emborrachados devem ser armazenados 

adequadamente; 

 lavar semanalmente; 

 enxaguar com água corrente; 

 aplicar solução de hipoclorito de sódio a 200ppm. 

 

Mesas e Cadeiras: 

 

 limpar semanalmente ou sempre que for necessário; 

 realizar a limpeza após o uso;  

 passar, na superfície, álcool 70% até a retirada completa da sujeira;   

 limpar diariamente os galões (filtro) de água, esvaziar e limpar o reservatório  

com a esponja com a solução em hipoclorito de sódio a 25% ( água sanitária) e 

enxugar bem; 

 recolher os galões nas salas e enxaguá-los com água. 

 

Pano de tecido: 

 

 limpeza e sanitização diária; 

 enxaguar com água corrente retirando sujidades; 

 aplicar detergente neutro e esfregar cos panos; 
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 Deixar inversos a solução de detergente e hipoclorito de sódio de um dia para o 

outro; 

 Enxague para uso. 
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PROCESSO DE DESFRALDE 
 
 
 
 

Objetivo: estimular a retirada da fralda, ensinando os cuidados que se deve ter nesse 

momento, evitando que seja um processo violento, tornando o desfralde num 

momento mais lúdico e prazeroso para a criança. 

 

Metodologia 

 

 O educador precisa respeitar o tempo de cada criança, compreendendo suas 

diferenças, sempre perguntar à criança se a mesma quer ir ao banheiro, 

incentivando-a para que o processo se torne uma rotina diária. 

 

 Trabalhar em parceria com a família, através de orientações e bilhetes 

informativos; 

 Confeccionar um mural (desfraldado/desfraldando) com o nome de todas as 

crianças da turma; 

 

 Cada criança que alcançar o desfralde, o educador, juntamente com a turma, 

deverá parabenizar a criança e dar adeus para a fralda e a mesma ganhará a 

estrelinha, ao qual será fixada no seu nome no mural de incentivo; 

 

 Como alternativa de incentivo, pode se levar a criança ao banheiro para que a 

mesma possa ver o exemplo do coleguinha ao fazer suas necessidades, 

parabenizando sempre; 
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ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ 
 
 
 

 
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 – CORONAVÍRUS 

 
 

CONTATO – TRANSMISSÃO: 
 

- DIRETO: Através de gotículas de secreções (muco nasal, tosse ou espirro); 
 
- INDIRETO: Contato com a superfície contaminada, levando-se patículas ao 
nariz, boca e olhos, através das mãos; 

 
01 – Aplicar a etiqueta respiratória (conjunto de medidas comportamentais 

que devem ser tomadas ao tossir e ao espirrar); 

02 – Estimular a higienização das mãos com água, sabonete líquido e álcool 

gel, em todos os pontos de circulação como refeitório, salas de aulas e 

banheiros; 

03 – Estimular o uso de lenço de papel, com descarte adequado; 

04 – Realizar limpeza e desinfecção do piso e demais espaços; 

05 – Utilizar na limpeza de superfícies, detergente neutro seguida de álcool 

70% ou hipoclorito de sódio (água sanitária); 

06 – Não compartilhar copos e vasilhames; 

07 – Lavar regularmente os brinquedos; 

08 – Manter os ambientes arejados com ventilação normal; 

09 – Evitar atividades que envolva grandes aglomerações durante o período 

de circulação dos agentes de sindrome gripais (coronavírus); 

10 – Usar máscara e luva, observando o tempo de utilização; e 

11 – Comunicar imediatamente em caso de sintomas de gripe. 


