Orientações gerais das exigências
sanitárias para Centros de Educação
Infantil
Creches e Pré - escolas

Secretaria Municipal da Saúde
DEVISA

ORIENTAÇÕES GERAIS
Antes de iniciar a construção, reforma, ampliação ou instalação de
qualquer instituição de ensino, a Autoridade Sanitária responsável
deverá ser consultada quanto a localização e projeto.
O responsável pelo estabelecimento deverá requerer a LICENÇA
SANITÁRIA ao iniciar o seu funcionamento, que deverá, depois de
concedida, ficar em local visível e de fácil acesso aos usuários e fiscais.

Estrutura física
Boas condições de ventilação e de iluminação natural/artificial (protegida
contra impactos e quedas);
Janelas: vidros íntegros e basculante (ventarola) superior (são proibidas salas
de atividade que não possuam janelas); A partir do 1º pavimento, devem ter
meios de proteção contra quedas;
Pisos: revestimento íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante,
resistente à limpeza (é proibido o uso de carpete e forração à base de fibra);
Paredes: Lisas, laváveis e em cores claras (é proibido parede de vidro, exceto
tijolo de vidro);
Teto-estrutura e revestimento: Laje ou forro contínuo em cores claras (é
proibido o uso de forro treliçado);
Instalações elétricas: Em perfeito estado de funcionamento da fiação,
tomadas, interruptores, luminária (todos protegidos para evitar acidentes
com as crianças) Íntegras, embutidas e devidamente aterradas.

Cozinhas

Isoladas do acesso de alunos;
Pias: Contendo sabão líquido, escovas individuais para
limpeza das unhas dos manipuladores e toalhas
descartáveis;
Utensílios: Em bom estado de conservação e limpeza;
armazenados de maneira a evitar a contaminação por
poeira, insetos e roedores;
Higienização: Presença e uso adequado de detergentes e
desinfetantes; utensílios higienizados por escorrimento,
água

quente,

panos

limpos,

armazenados

ordenadamente e protegidos contra a contaminação.

Sanitários
Separados por sexo (feminino e masculino) e por tipo de usuário
(alunos e funcionários);
Louças

sanitárias

em

tamanho

reduzido

para

alunos

ou

adaptados, sifonados;
Toalha para banho e mãos individuais ou descartáveis (em porta
papel toalha);
Lixeiras com tampa e em material lavável;
Sabonete líquido ou individual;
Sacos plásticos individuais para acondicionamento das roupas já
utilizadas pelas crianças.

Outros ambientes
Abrigo de Resíduos: Os resíduos deverão ser separados por
categoria (reciclável, não reciclável, orgânico, em função do
processo de tratamento estabelecido pelo município), em
cabine ou recipiente fechado, que inviabilize o acesso das
crianças.
Depósito de Material de Limpeza - DML: Quantidade mínima =
01 (uma ) unidade por estabelecimento escolar.

Procedimentos gerais e de saúde
Caixa d'água: Limpeza e desinfecção realizadas a cada 6 meses,
comprovada através de documentação; Encanamentos em bom estado
de conservação, com ausência de infiltrações e interconexões;
Todos os ambientes, instrumentos e equipamentos deverão ser limpos,
conservados e organizados.

Documentação
Manual de Boas Práticas: contendo todos os procedimentos realizados
quanto aos: Alimentos (desde a aquisição, transporte, recepção,
armazenamento,
Ambiente;

conservação,

preparo,

equipamentos/utensílios

distribuição

(higienização,

e

consumo);

conservação

e

manutenção); Manipuladores (hábitos higiênicos, condições de saúde,
treinamentos, paramentação); Transporte (sistema, característica/tipo,
higienização, manutenção);
Alvará.
Licença Sanitária.

Garanta sua saúde e a de todos.
Lave sempre as mãos!
Para mais informações acesse a RESOLUÇÃO SESA
nº 0162/05 e a Deliberação do Conselho Estadual de
Educação do Paraná Nº 02/14 ou entre em contato
com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3590-3765
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