U C I - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ANEXO I

DIÁRIO DE BORDO – MERENDA ESCOLAR
Data:_____/_____/________
Escola:_________________________________________________________________
Gestor (a):_______________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Controlador de
Merenda:________________________________________________________________
Merendeiras:_____________________________________________________________
Quantidade de
Alunos:_________________________________________________________________
(Pergunte aos professores, à merendeira e aos pais de alunos da comunidade, se falta
merenda na escola. Se houver faltado merenda algum dia do mês, pergunte também
quais os motivos da falta de merenda. Com base na pesquisa, responda as questões a
seguir).
1. Faltou merenda algum dia no mês?
( )não
( )sim
( )não sei responder
2. Se sim, quantos dias?_____________________________
3. Se faltou merenda, quais foram os motivos? (pode ser marcada mais de uma opção)
( ) Falta de alimentos
( ) Falta de merendeira
( ) Falta de condições de preparo
( ) Alimentos estragados
( )Outros________________________________________________________________
Comentários:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Se faltou alimento, quantos e quais foram eles?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Se faltou alimento, a Secretaria de Educação foi informada sobre a situação?
( )não ( )sim
( )não sei responder
6. Se sim, quantos dias após a constatação da falta do(s) gênero(s)
alimentício(s)?______________________
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7. Se foi avisada, qual foi o seu parecer? ______________________________________
________________________________________________________________________
( )não sei responder
8. Se foi informada, a falta foi suprida?
( )não
( )sim
( )não sei responder
9. A nutricionista responsável técnica pelo PNAE no município foi informada sobre a
ausência do(s) gênero(s)?
( )não
( )sim
( )não sei responder
10. Se sim, quantos dias após a constatação da falta do(s) gênero(s) alimentício(s)?____
________________________________________________________________________
11. Se foi, qual foi o parecer da nutricionista?___________________________________
________________________________________________________________________
( )não sei responder
(Verifique as condições de preparo dos alimentos no colégio. A cozinha deve ser limpa e
arejada. As panelas e os talheres devem ser limpos. Os alimentos devem ser preparados
com higiene. Com base nessa verificação, responda a pergunta)
1. Em que condições os alimentos estão armazenados?
( ) Em boas condições.
( ) Em condições ruins, mas não apresenta risco para os alimentos.
( ) Em condições ruins, com risco para os alimentos.
( ) Alimentos não servem para o consumo (prazo de validade vencido ou alimento
estragado.)
Comentários:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Verifique as condições de preparo dos alimentos no colégio. Cozinha deve ser limpa e
arejada. As panelas e os talheres devem ser limpos. Os alimentos devem ser preparados
com higiene. Com nessa verificação, responda a pergunta.)
1. Em que condições os alimentos estão sendo preparados?
( ) Em boas condições.
( ) Em condições ruins.
Comentários:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Verifique a dinâmica da merenda: seus horários, variedade do cardápio, aceitabilidade
das refeições e local onde são consumidas. Após isso,responda as questões.)
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1. O horário determinado para a distribuição e o consumo da merenda está sendo
cumprido?
( )não
( )sim
( )não sei responder
2. Se sim, qual(is) é(são) o(s)
horário(s)?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Se não, por qual(is)
motivo(s)?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Quanto tempo dura o intervalo destinado à merenda? _________minutos.
5. Há repetição de refeições numa mesma semana?
( )não ( )sim ( )não sei responder ( )na maioria das semanas
6. Como é a aceitação da merenda por parte dos alunos?
( )ótima ( )boa ( )regular ( )ruim ( )péssima
Cometários:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Das comidas oferecidas na escola, quais os alunos mais gostam? Cite
três:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Das comidas oferecidas na escola, quais os alunos menos gostam?Cite
três:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. O local onde os alunos fazem as refeições é adequado?
( )sim
( )não
10. Se não, quais os motivos?
( ) Local desconfortável (não tem lugar para todos se sentarem)
( ) É sujo
( ) Desconfortável
( ) Outro(s).
Av. São Paulo, 89

-

CEP 78515-000

-

Nova Canaã do Norte

-

Mato Grosso

Fone: (66) 3551-1274 - (66) 3551-1200 - Fax (66) 3551-1663 - e-mail: controleinternocanaa@uol.com.br

U C I - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Qual(is)?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Verifique o comportamento da(s) merendeiras em todos os estágios do processo da
merenda - preparo, hora servir, higienização e responda a pergunta.)
1. Pode-se considerar a conduta da merendeira adequada, levando-se em consideração
os itens a seguir.
( )não ( )sim ( )não é possível observar
•
A merendeira não passa a mão em qualquer parte do corpo (cabeça, orelha, nariz,
boca etc.)
•
Os cabelos são totalmente protegidos por toucas ou redes descartáveis;
•
Não usa adornos (anéis, pulseiras, brincos, relógios etc.)
•
As unhas são curtas e sem esmaltes, limpas;
Usa uniforme ou roupa limpa, de cor clara.
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