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1. Introdução 
 

Visando prestar um melhor serviço nos refeitórios escolares da rede municipal, 

nomeadamente na verificação das suas condições higio-sanitárias em todos os jardins-de-

infância e das escolas básicas do 1º ciclo, a Câmara Municipal do Cartaxo, desenvolveu um 

manual de boas práticas, para apoio da ação indispensável a todos as pessoas responsáveis 

envolvidas no funcionamento, e na gestão dos refeitórios escolares. Este documento pretende 

sistematizar um conjunto de conceitos básicos e essenciais da prática diária relativa a Segurança 

Alimentar e, tem como objetivo disponibilizar as ferramentas necessárias para a verificação de 

procedimentos que devem ser cumpridos. 

Dado o seu caráter formativo, este manual pode ser considerado um instrumento de 

trabalho, sustentado e legislado pelos regulamentos e decretos de lei em vigor do sector 

alimentar e adaptado à realidade estrutural e logísticas de cada escola. 

O manual encontra-se dividido por capítulos, no qual inclui uma explicação dos 

procedimentos técnicos de forma a garantir a segurança e o cumprimento adequado das regras 

mencionadas. 

A melhoria do serviço de refeições só é possível, graças aos refeitórios escolares constituírem 

espaços privilegiados de educação para a saúde, com objetivos na promoção de estilos de vida 

saudáveis e de equidade social, no fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas, 

saudáveis e seguras a todos os alunos, independentemente do estatuto socioeconómico das suas 

famílias, sob a supervisão de um nutricionista.   
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2. Gestão dos Refeitórios Escolares  
 

A responsabilidade das refeições escolares nos Jardins-de Infância e nas Escolas Básicas do 

1º Ciclo foi transferida para as autarquias, em conformidade com o decreto-lei n.º 399-A/84, de 

28 de dezembro. Dentro das competências das autarquias na área da Educação, e atribuído ao 

município a responsabilidade de assegurar a gestão dos refeitórios, integrando o fornecimento 

de refeições.  

O Município tem vindo a dar cumprimento nos termos da legislação em vigor, de modo a 

assegurar a gestão e funcionamento dos refeitórios escolares da sua competência, tendo 

também nos últimos anos, realizado investimentos de forma a possibilitar a criação deste serviço 

em todos os estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, de modo a 

fornecer refeições saudáveis e equilibradas aos seus utilizadores. 

Considerando portanto, que compete ao Município e em particular à Divisão de Educação e 

Juventude a gestão e fiscalização dos refeitórios escolares nos jardins-de-infância e escolas 

básicas do 1º ciclo, o presente manual surge com intuito de promover uma melhoria no serviço 

prestado à população escolar, com vista à uniformização dos procedimentos adotados na gestão, 

assim como das normas de funcionamento e utilização dos refeitórios escolares, promovendo 

assim, a clarificação dos processos inerentes à utilização do espaço pelos diferentes 

intervenientes (muitas vezes partilhado entre a Escola, Pais, Associações de Pais e Encarregados 

de Educação que aí desenvolvem atividades extracurriculares e atividades de Animação de Apoio 

à Família (AAAF) – Serviço de Prolongamento de Horário). 

3. Normas do funcionamento dos refeitórios e fornecimento das refeições  
 

 Os refeitórios escolares funcionam todos os dias úteis, prestando o serviço de 

refeições entre as 11h30 e as 14h30, exceto em casos, em que a escola esteja encerrada; 

 O fornecimento das refeições transportadas funciona todos os dias úteis, sendo 

entregues até às 11h45, no caso do horário de almoço ser das 12h às 13h30, e até às 

12h15 no caso do horário de almoço ser das 12h30 às 14h; 

 Durante as interrupções letivas e férias escolares, no âmbito da Componente de 

Apoio à Família, as refeições são servidas às crianças e alunos no horário referido no 

número anterior;  
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 A decisão de almoçar no refeitório da escola é uma responsabilidade dos 

encarregados de educação, por isso deverá traduzir-se na aceitação das respetivas 

normas de funcionamento e no compromisso de cumpri-las; 

 A anulação da refeição é da responsabilidade dos encarregados de educação e 

carece de comunicação no dia anterior, sendo que quando isso não se verifica, essa 

refeição será cobrada; 

 Segundo o conjunto de orientações do desconfinamento e atendendo à incerteza 

da pandemia da COVID-19 não será possível usufruir do fornecimento de refeições o 

pessoal docente e não docente que exerçam funções nas escolas e outras pessoas em 

situações excecionais ou de programas específicos da autarquia; 

 Só é permitida a presença nos Refeitórios Escolares de pessoal não docente que 

não exerça funções nas escolas na presença de um técnico do Município respeitando as 

regras de segurança contra a COVID-19; 

 A mesa deve ser colocada de acordo com as normas gerais de utilização dos 

talheres (garfo do lado esquerdo, colher e faca do lado direito). Sempre que a sobremesa 

necessite de talher, este é entregue junto com a mesma; 

 Durante as refeições escolares os alunos são supervisionados e acompanhados por 

assistentes operacionais, sendo que deverão acatar e respeitar as suas orientações; 

 Não é permitido trazer alimentos ou bebidas para consumir no refeitório (exceto 

por motivos de saúde devidamente documentados); 

 Não são permitidos brinquedos ou outros objetos, não necessários, trazidos de 

casa; 

 Todos os alimentos disponibilizados para o almoço deverão ser consumidos 

dentro do refeitório, não sendo permitido distribuir alimentos na rua; 

 É obrigatória a lavagem e desinfeção das mãos, antes de entrar no refeitório; 

 As mesas e cadeiras das salas e refeitório têm de permanecer sempre nos locais 

previamente marcados; 

 Os alunos devem fazer fila respeitando o distanciamento social e entrar 

calmamente por ordem de chegada, sem correr, mantendo um comportamento cívico 

adequado ao local e ocupar os lugares assinalados, 2 crianças por mesa. 

 Os alunos devem ter uma postura correta à mesa, sentados de modo direito e ser 

incentivados a usar devidamente os talheres; 
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 Os alunos devem comportar-se com educação, comendo toda a refeição com 

higiene e boas maneiras, respeitando os colegas e as assistentes operacionais; 

 Não é permitido andar de pé, correr ou brincar com a comida, a água, os jarros e 

os talheres; 

 Cada aluno deverá ingerir mais de metade da sopa, do prato principal, a salada e 

a fruta, salvo estado de doença ou indicação prescrita pelo encarregado de educação; 

 Os alunos devem ser motivados a experimentar novos alimentos e sabores 

constantes na ementa para a promoção e adoção de comportamentos alimentares 

saudáveis; 

 O consumo de fruta é obrigatório, devendo ser preparada para os alunos mais 

novos; 

 Sempre que não resulte em prejuízo para os alunos que ainda não almoçaram, os 

alunos poderão repetir a sopa, o prato principal e a fruta; 

 No final da refeição cada aluno deverá deixar o seu lugar limpo e a cadeira 

arrumada; 

 Os alunos apenas poderão sair do refeitório com autorização da assistente 

operacional após comer a refeição completa; 

 No caso dos alunos que sistematicamente desrespeitem os princípios definidos 

por este regulamento e que desobedeçam ao pessoal não docente, será comunicado ao 

professor responsável e posteriormente informado o encarregado de educação, e em 

casos graves serão aplicadas outras medidas disciplinares; 

 Qualquer dano causado voluntariamente por um aluno será da responsabilidade 

do encarregado de educação que deverá compensar a escola ou a Câmara pelo prejuízo 

causado; 

 Nos refeitórios dos Jardins-de-Infância são servidos os lanches escolares; 

 O número de refeições será comunicado ao Prestador de Serviços até às 9h15m 

do próprio dia; 

 O Prestador de Serviços, quer seja no local de consumo ou no local de confeção, 

deve garantir as condições necessárias para o fornecimento de refeições a quente; 

 O fornecimento das refeições terá de ser executado em perfeita conformidade 

com as condições estabelecidas nos documentos contratuais e demais legislação em 

vigor, garantindo o cumprimento dos princípios de HACCP; 
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 O Prestador de Serviços é responsável pela qualidade e condições higio-sanitárias 

do fornecimento das refeições, correndo por sua conta a reparação dos danos e 

prejuízos nos casos de intoxicação alimentar; 

 A distribuição da refeição assim como a recolha da loiça é efetuada pelas 

assistentes operacionais do prestador de serviço. 

 A higienização dos refeitórios é da responsabilidade do prestador de serviço. 

 

4. Ementas/Refeições Escolares 
  

 As ementas orientam-se para a confeção de refeições completas, saudáveis, 

equilibradas, variadas do ponto vista nutricional, em conformidade com as orientações 

da Direção-Geral de Educação, de acordo com a Circular nº3/DSEEAS/DGE/2013; 

 A refeição é composta por: sopa, prato principal, sobremesa (fruta ou doce), pão 

de mistura e água; 

 As ementas obedecem ao padrão de alimentação da dieta Mediterrânea do 

projeto de intervenção comunitária, promovido pela Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo, para todos os estabelecimentos; 

 As ementas são afixadas nos estabelecimentos ensino para consulta dos 

encarregados de educação e alunos. Também estão disponíveis no site oficial da Câmara 

municipal do Cartaxo (www.cm-cartaxo.pt); 

 A alteração à ementa apenas poderá ocorrer por motivo de natureza 

extraordinária, após concordância do órgão de gestão e da Nutricionista; 

 Por razões de saúde devidamente comprovadas pelo médico, pode ser 

confecionada uma refeição de dieta, desde que comunicada essa necessidade com a 

devida antecedência. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-cartaxo.pt/
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5. Assistentes Operacionais do refeitório 
 

As assistentes operacionais que acompanham os alunos no refeitório escolar devem cumprir e 

fazer cumprir o presente regulamento devendo: 

 Proceder a higienização e a assepsia das mãos antes de entrar no refeitório com a 

utilização de um gel desinfetante ou antibacteriano. 

 Verificar as condições de higiene e segurança do refeitório; 

 Assegurar o cumprimento das normas de comportamento cívico pelos alunos; 

 Repreender sempre que necessário; 

 Zelar pela manutenção do local, dos equipamentos e dos utensílios usados 

durante o almoço, bem como informar a Câmara Municipal do Cartaxo das necessidades 

do mesmo; 

 Usar touca durante o horário da refeição; 

 Usar luvas descartáveis sempre que se verifique um corte, ferida ou uma infeção 

dermatológica nas mãos; 

 Preparar a fruta em taças e distribuí-la pelos alunos; 

 Incentivar o consumo da refeição completa e a prova de novos alimentos; 

 Verificar o cumprimento e entrega das dietas especiais; 

 

5.1 Responsável de refeitório  

 

É responsável pelo bom e eficiente funcionamento do refeitório e deverá ser eleito pela 

escola e/ou jardim. É o elo de ligação entre a entidade fornecedora e a autarquia e terá como 

compromisso:  

 

 Reportar ao seu superior hierárquico ou à nutricionista qualquer situação anómala 

ou que contrarie o presente Regulamento; 

 Verificar as condições de entrega da refeição assim que chegue ao 

estabelecimento de ensino como, a quantidade, a qualidade e se corresponde com a 

descrição da ementa escolar; 
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 Assegurar o preenchimento do relatório diário do refeitório com objetividade e 

veracidade e fazê-lo chegar com a brevidade adequada ao Serviço de Educação e 

Juventude da Câmara Municipal do Cartaxo através da plataforma SIGA. 

 O cumprimento de todas as regras do refeitório; 

 Sempre que necessário informar junto do seu superior para posteriormente 

transmitir a autarquia das necessidades do refeitório, quer ao nível do mobiliário como 

do equipamento/utensílios; 

 

6. Considerações Finais 
 

Todas as situações não previstas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pelo serviço 

de Educação e Juventude da Câmara Municipal do Cartaxo junto dos responsáveis. 

Este regulamento será alterado ou atualizado sempre que se verifique essa necessidade. 

 

 

09/08/2021 

Elisabete Duarte – Nutricionista 2980N 

 


