Saiba as diferenças
entre os serviços
prestados na escola
Assessoria em Nutrição - é o serviço realizado por Nutricionista habilitado que, embasado em seus conhecimentos, habilidades e experiências, assiste tecnicamente
as pessoas físicas ou jurídicas, planejando,
implementando e avaliando programas e
projetos em atividades específicas na área
de alimentação e nutrição humana, bem
como oferecendo solução para situações
relacionadas com a sua especialidade.
Auditoria em Nutrição - exame analítico
ou pericial feito por Nutricionista habilitado, contratado para avaliar, dentro da sua
especialidade, as operações e controles
técnico-administrativos inerentes à alimentação e nutrição humana, finalizando
com um relatório circunstanciado e conclusivo, sem, no entanto, assumir a Responsabilidade Técnica.
Consultoria em Nutrição - serviço realizado por Nutricionista habilitado que
abrange o exame e emissão de parecer
sobre assunto relacionado à área de alimentação e nutrição humana, com prazo
determinado, sem, no entanto, assumir a
Responsabilidade Técnica.

Alimentação
Escolar Privada

PORTARIA INTERMINISTERIAL
Nº 1.010/2006 - Institui as diretrizes para
a promoção da alimentação saudável nas
escolas de educação infantil, fundamental
e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional.
RESOLUÇÃO CFN Nº 600/2018 - Dispõe
sobre a definição das áreas de atuação do
nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos
mínimos de referência, por
área de atuação, para a efetividade dos serviços
prestados à sociedade e dá outras
providências.
PORTARIA CRN-3
Nº 343/2018 - Dispõe
sobre a indicação de
parâmetros numéricos mínimos de referência para a
Alimentação e Nutrição no
ambiente escolar rede privada de ensino (ensino infantil,
médio e fundamental), e dá
providências.

Facebook.com/crn3regiao

@crn3regiao

Youtube.com/crn3regiao
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Atribuições do
Nutricionista na escola
Confira as atividades obrigatórias
desenvolvidas pelo nutricionista neste
subsegmento:
Realizar a avaliação, diagnóstico e monitoramento nutricional do escolar, com
base nas recomendações e necessidades nutricionais específicas.
Identificar escolares ou estudantes com
doenças e deficiências associadas à
nutrição, para atendimento por meio de
cardápio específico e encaminhamento
para assistência nutricional adequada.
Elaborar os cardápios de acordo com
as necessidades nutricionais, com base
no diagnóstico de nutrição da clientela,
adequando-os à faixa etária e respeitando os hábitos alimentares regionais,
culturais e étnicos.
Planejar e supervisionar as atividades
de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos.

Elaborar e implantar o Manual de Boas
Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), mantendo-os
atualizados.

Realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições.
Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor
energético, ingredientes, nutrientes e
aditivos que possam causar alergia ou
intolerância alimentar.

Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade
escolar, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental.
Elaborar e implantar fichas técnicas das
preparações, mantendo-as atualizadas.

Elaborar relatórios técnicos de não conformidades, impeditivas da boa prática
profissional e que coloquem em risco a
saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando couber.

Implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou
preparações.
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