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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nada mais verdadeiro do que afirmar que o processo educacional tem um 

significado imprescindível para o desenvolvimento do ser humano, tanto no passado, 

como no mundo atual.  

A educação traz ao homem avanços significativos, no sentido da 
garantia de um futuro melhor para todos. O conceito de educação sofreu 
influência do nativismo e do empirismo. O primeiro era entendido como o 
desenvolvimento das potencialidades interiores do homem, cabendo ao 
educador apenas exterioriza-las, e o segundo era o conhecimento que o 
homem adquiria através da experiência (MARTINS, 2004, p. 13). 

  

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL 2007) a educação 

é amparada por princípios que buscam uma sociedade mais justa, é direito de todos, 

dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dispõe ainda 

que:¨ será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação¨.  

A Educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para 

desenvolver o ser humano e, representa a instrução e o desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

Os quiosques da praia de Santos mudaram muito nos últimos anos em todos 

os aspectos: estrutura física, legislação e principalmente a importância no cenário 

turístico da cidade. Para a promoção do conhecimento em boas práticas se faz 

necessário que o método permita alcançar todo esse universo, demonstrando o valor 

deste tipo de comércio e das pessoas que lá trabalham. 

Quanto à possibilidade dessa educação acontecer? Como relata Saviano 

(2010): ¨o homem é capaz de intervir pessoalmente na situação para aceitar, rejeitar 

ou transformar. Enquanto ser livre, é capaz de optar e tomar decisões. Esse aspecto 

já permite responder positivamente à questão da possibilidade da educação.  

No ponto em que me coloco como pesquisadora, convivo com eles para me 

tornar parte deles, de sua rotina, de suas dificuldades. Isso permite uma maior 

compreensão de tudo que acontece em sua realidade, dos anseios, erros e acertos. 
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Diz o autor Saviano (2010) e que bem cabe aqui:¨Funda-se, aí, a legitimidade 

da educação, que emerge, então, como uma comunicação entre pessoas livres em 

graus diferentes de maturação humana. Enunciamos, então, uma primeira definição 

de educação: a educação, enquanto comunicação entre pessoas livres em graus 

diferentes de maturação humana, isto é, tanto do educando como do educador¨. 

Quanto mais essa relação acontecer, maior será a educação que se fará entre nós. É 

meu anseio e meu objetivo.  

Outro fator importante é que o material seja interessante ao aluno. Segundo 

Freire (2001): ¨ ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto 

ou do objeto da curiosidade, a forma crítica de ser, ou de estar, sendo sujeito da 

curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. ¨ 

Costumamos estar em nosso pequeno mundo, imersos em nossa própria 

realidade e daí não nos permitimos aprender. Ainda segundo Freire:  

Estudar é descoutar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, 
é perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito 
do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria. A 
compreensão é trabalhada, é forjada, por quem lê, por quem estuda que, 
sendo sujeito dela, se deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso 
mesmo, ler, estudar, é um trabalho paciente, desafiador, persistente. 

 

Comentando as palavras de Freire, há que haver persistência, pois o trabalho 

de educação para os quiosques é um desafio permeado por muitas variáveis que vão 

desde a falta de tempo do trabalhador, até a própria legislação que determina que o 

curso de Higiene e Manipulação seja realizado a cada 3 anos.  

 

1.2 A educação e a comunidade que trabalha nos quiosques 

 

De acordo com Pinto (2007) a educação de adultos trata de ¨ instruir pessoas 

já dotadas de uma consciência formada – ainda que quase sempre ingênua – com 

hábitos de vida e situação de trabalho que não podem ser arbitrariamente 

modificados. ¨  

Fazendo uma comparação com a citação do autor, foi realizada uma orientação 

aos manipuladores de alimentos que trabalham nos quiosques de Santos. São 

pessoas que já tem a sua consciência formada e que já fizeram muitos cursos sobre 

o tema, o que, não quer dizer que suas práticas são as melhores. Há uma dificuldade 

na inserção de práticas aprendidas na teoria. Busco uma nova forma de comunicação 
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com métodos que permitam melhor consciência do quão o seu trabalho é importante 

para a saúde da comunidade.  

Conforme Bauman (2003), a palavra “Comunidade” produz uma sensação boa, 

por causa dos significados que a palavra “comunidade” carrega.  Diz o autor:  ¨É como 

um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual 

esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à 

espreita; temos que estar alertas quando saímos, prestar atenção com quem falamos 

e a quem nos fala, estar de prontidão a cada minuto¨ 

Os trabalhadores dos quiosques de Santos, diante de tantas similaridades e 

interesses em comum, se organizaram e formaram uma Associação. Digamos que é 

uma forma de estar em prontidão, o local de trabalho nem sempre é seguro, pois lá 

atendem   turistas, moradores da cidade, e tantos outros transeuntes diversos. A 

comunidade busca um consenso de suas necessidades, direitos e deveres.  De modo 

geral as tarefas do trabalho são muito parecidas, porém raramente compartilhadas, 

visto que o trabalho inicia por volta das 10h00 e termina quando o último cliente vai 

embora, provavelmente de manhã. Não há tempo, segundo eles, de refletir sobre o 

próprio trabalho. 

Se os trabalhadores não refletem sobre as suas práticas e a mão de obra pode 

não ser treinada suficientemente, estamos diante de uma necessidade de 

conhecimento e mais que isso, que a prática possa refletir tudo o que se aprende.  

Mesmo com o Curso de Higiene e Manipulação exigido pela Prefeitura do 

Município de Santos, a cada 3 anos, a frequência não contribui para a fixação do 

conhecimento. Segundo Fonseca (2004):  ¨o treinamento deve ser contínuo e 

sistemático e com o objetivo de educar e dar a capacidade de discernimento ao 

funcionário. É um investimento com retorno garantido em qualidade de serviço e de 

valorização do trabalho por parte do funcionário¨ 

Como menciona Teixeira (2004, p 137): ¨O treinamento capacita as pessoas ao 

desempenho das tarefas nos seus atuais cargos. Algumas vezes o empregado sente-

se incapaz de desenvolver uma nova atribuição; entretanto prefere não revelar essa 

deficiência. É comum uma certa resistência ao treinamento, talvez uma forma 

inconsciente de demonstrar que não se precisa dele¨. 

Como podemos esperar uma resposta positiva desse permissionário em 

relação ao treinamento? Para realizar um programa de treinamento é preciso 

planejamento e senso crítico, de modo a abordar assuntos do cotidiano, da prática de 
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modo a mostrar que o que está na teoria, (no caso desse estudo, na legislação), pode 

ser aplicado na prática. 

 De acordo com Fonseca (2004, p 178): 

... cada equipe sabe das suas possibilidades e necessidades; onde existe 

uma dúvida, existe a possibilidade de se aprimorar. Para poder melhor 
identificar as necessidades de treinamento, avaliações periódicas e 
criteriosas são importantes. A avaliação não é um instrumento punitivo e sim 
um instrumento de aprimoramento da equipe, pelo qual pode-se identificar 
falhas comuns a vários membros da equipe: de processo e até pessoais, ou 
seja, avalia-se não só o desempenho dos funcionários, mas também da 
gerência. Se vários elementos erram a mesma maneira, será que o processo 
aplicado não está incorreto? Ou se alguns elementos agem de maneira 
incorreta, será que lhes foi ensinado a maneira adequada? 
  

Os permissionários não têm um responsável técnico capaz de orientar sobre 

as boas práticas que devem ser instituídas no estabelecimento. No caso são os 

proprietários e gerentes que assumem a responsabilidade de instruir a equipe. Porém 

como o treinamento exigido por legislação municipal, por sua característica, não 

atende às necessidades dos permissionários, consequentemente não capacita o 

gestor de forma a torná-lo um multiplicador de informações.  

 Neste contexto, quais seriam as situações favorecedoras da aprendizagem?  

           De acordo com Batista (2004) um aprender significativo tem as seguintes 

características:  

• Metodologia diversificada (trabalhos individuais, seminários, dinâmicas 
grupais, entre outras;  

• Conteúdos que possam representar o acesso a conhecimentos relevantes, 
tendo como parâmetro as condições sociais, as realidades de aplicação do 
que for aprendido; a motivação do sujeito que aprende;  

• A possibilidade de desenvolver propostas que invistam na contextualização 
da aprendizagem, buscando a historicidade dos temas abordados e suas 
relações com a prática; 

• Valorização do grupo como um espaço que fortalece a aprendizagem, à 
medida que traz as diferenças entre as ideias e saberes, além de possibilitar 
o conhecimento de dinâmicas, tensões, desafios e perspectivas do trabalho 
com outras pessoas, desenvolvendo redes de comunicação entre os sujeitos 
que aprendem e ensinam.  

 
Para isso foi desenvolvido um programa de Treinamento, com aulas teóricas e 

práticas, discussões sobre a legislação e sobre os problemas encontrados na rotina 

dos permissionários. Acredito que a prática inserida no curso venha colaborar para a 

Educação Permanente desses permissionários, uma vez que será realizada com 

atividades que acontecem rotineiramente em seu universo de trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Orientar os manipuladores para o cumprimento das normas higiênico-sanitárias 

vigentes, de modo a fornecer alimentos seguros aos clientes dos quiosques do 

município de Santos 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Proporcionar aos permissionários um local adequado à sua aprendizagem, 

onde possam realizar as atividades práticas, necessárias ao aprimoramento de suas 

habilidades.  
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3 MÉTODOS 

 

A fim de atender às necessidades dos permissionários tanto do ponto de vista 

da exigência legal, quanto para proporcionar uma condição de estrutura física melhor, 

foi possível contar com a participação da Escola Técnica Dona Escolástica Rosa. A 

escola que mantém o curso Técnico em Nutrição e Dietética, é localizada na orla da 

praia e dispõe de salas de aula, auditório com recurso multimídia e laboratório 

equipado com utensílios e equipamentos destinados à manipulação de alimentos.  

Anteriormente o curso era feito em uma sala com lousa, onde não era possível a 

realização de aulas práticas. Com a parceria, nos dias 11 e 12 de dezembro do ano 

de 2017, o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos foi feito na Escola Técnica 

(Etec) Dona Escolástica Rosa, o que possibilitou o envolvimento dos alunos, que 

atuaram como auxiliares docentes, proporcionando-lhes uma visão prática sobre os 

procedimentos técnicos que foram abordados e colaborando para a sua 

aprendizagem.  

  O Curso de Higiene e Manipulação é de responsabilidade dos sindicatos ou 

associações, nesse caso a Associação dos Permissionários é a responsável.   A 

proposta de conteúdo do curso foi  previamente aprovada pela Seção de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, obedecida a carga horária mínima de 10 

(dez) horas-aula.  

Segundo a Portaria CVS 5 (2013), a capacitação dos funcionários em boas 

práticas tem o conteúdo programático estabelecido no Art. 17 e no mínimo deve 

abordar os seguintes temas: doenças transmitidas por alimentos; higiene e saúde dos 

funcionários; qualidade da água e controle integrado de pragas; qualidade sanitária 

na manipulação de alimentos; procedimentos operacionais padronizados para 

higienização das instalações e do ambiente. Para atender as normas o curso foi 

organizado tanto na parte teórica, quanto na prática, direcionado para o atendimento 

dos itens obrigatórios na legislação.   

A associação fez a inscrição de cada permissionário, onde estavam todas as 

informações necessárias como o local, hora e detalhes para a realização das aulas 

como paramentação e material didático. Participaram 33 permissionários e todos 

assinaram um termo de autorização para utilização de imagens, que serão utilizadas 

somente para fim acadêmico.  
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Para a participação de todos os permissionários a equipe se dividiu em dois 

segmentos:  

- Quiosques que trabalham como coco verde, que ficou sob. A orientação da 

Prof. Kátia Antônia de Castro Dias, nutricionista especialista em Qualidade de 

Alimentos e docente da Etec Dona Escolástica Rosa;  

- Quiosques que trabalham com lanches, que ficou sob a orientação da Prof. 

Marisa de Moraes Vilela Szabo, nutricionista e aluna do Mestrado em Ensino em 

Ciências da Saúde da UNIFESP.  

Nos dois casos contamos com a participação de 3 alunas do curso Técnico em 

Nutrição e Dietética da Etec Dona Escolástica Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 1: Colaboradores do Curso de Higiene e Manipulação: 
Prof. Kátia, Prof. Marisa e alunas da Etec Dona Escolástica Rosa 

 

O quadro 1 identifica as competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas pelos permissionários. Além disso, as bases tecnológicas definem qual 

será o conteúdo programático do treinamento realizado pela pesquisadora.  
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Tabela 1.   Competências, habilidades e bases tecnológicas do Curso de Higiene e Manipulação 

de Alimentos – Santos SP - 2018 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Aplicar os 
métodos de 
prevenção de 
doenças de origem 
alimentar 

 1.1. Identificar os 
microrganismos e suas vias 
de transmissão.  
 
1.2. Listar as principais 
doenças transmissíveis por 
alimentos e os seus 
agentes de contaminação  
 
1.3Selecionar os métodos 
preventivos de DTAs.  
. 
  
 

Microbiologia aplicada à alimentação e 
nutrição:  
• tipos de micro-organismos; • fontes 

alimentares de contaminação;  
• micro-organismos patogênicos   
 
Fatores que interferem no metabolismo 
dos microrganismos 
 
Doenças de origem alimentar (DTAs e 
intoxicações naturais):  

• Vias de transmissão dos micro-
organismos ao alimento;  

• Agentes de DTAs (fonte, 
contaminação, alimentos, quadro 
clínico, características);  

• Toxinose, infecção, toxinfecção, 
intoxicação química  

 

2. Executar com 
destreza os 
procedimentos de 
higiene de mãos, de 
ambiente e de 
hortaliças e frutas. 

2.1. Executar a técnica 
correta de higienização de 
mãos, dos alimentos, dos 
equipamentos, utensílios e 
ambiente.  
 
2.2. Indicar produtos e 
diluição adequada para a 
desinfecção de ambientes, 
equipamentos e utensílios.  
  
 

• Conceitos básicos de higiene 
(limpeza e desinfecção teórico/ 
prático)  

• Técnicas para higiene pessoal e 
lavagem das mãos;  

• Técnicas para higiene de ambiente, 
equipamentos e utensílios;  

 

3. Analisar as 
normas de 
Vigilância Sanitária 
para garantir a 
segurança alimentar 
das preparações 
servidas no 
quiosque. 
  
 

3.1. Conhecer e aplicar a 
legislação vigente no 
município de atuação. 
 
3.3. Indicar as medidas de 
saneamento para 
abastecimento de água, 
destino dos resíduos, lixo, e 
controle de pragas.  
  
 

Portaria CVS5 (2013) Legislação de 
controle sanitário para alimentos  
 
Abastecimento de água, limpeza da 
caixa d’água, destino dos resíduos, 
detritos, controle de insetos e 
roedores, lixo 

 
Fonte: do próprio autor 

 

Seguindo as orientações de Teixeira (2004, p.142), o Plano de Aula ou 

Treinamento deve incluir os seguintes tópicos: 

Título do treinamento; 
Objetivo geral e específicos,  
Justificativa; 
Público alvo; 
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Carga horária; 
Períodos de duração; 
Local; 
Conteúdo programático; 
Métodos didáticos; 
Recursos audiovisuais; 
Critérios de avaliação e  
Responsáveis 

 

O Planejamento do Curso de Higiene e Manipulação para a Associação dos 

Permissionários de Quiosques da orla da praia e região, segue as orientações de 

Teixeira e está descrito a seguir.      

    

Público alvo: permissionários em quiosques        

Carga Horária: 10 horas      

Local: Etec Dona Escolástica Rosa 

Período: Manhã          

Horário 8h00 as 13h00 

 

3.1   Programação dia 11/12/2017  

 

Café da manhã e apresentação do curso: 1 hora 

Responsabilidade Técnica e Capacitação de Pessoal:  Porque estão aqui? 

(APÊNDICE A) 

Conteúdo programático do Curso: Doenças transmitidas por alimentos; 

higiene e saúde dos funcionários; qualidade da água e controle integrado de pragas; 

qualidade sanitária na manipulação de alimentos; procedimentos operacionais 

padronizados para higienização das instalações e do ambiente. 
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 Tabela 2.  Planejamento do Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos dia 11/12/2017 – Santos SP - 2018 

Fonte: do próprio autor 

 

  

 

  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO AVALIAÇÃO 
MÉTODOS RECURSOS INSTRUMENTOS CRITÉRIOS 

 
Conhecer as causas da 

contaminação dos 
alimentos 

 
CH: 2 horas 

Conceito de Alimento 
seguro 

O que são perigos 
Contaminação física, 
química e biológica 

Contaminação 
cruzada 

Veículos de 
Contaminação 

Como os 
Microrganismos se 

multiplicam 
Como evitar a 
multiplicação 

 
Preleção 

 
Multimídia 

(APÊNDICE A) 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
Preleção 

Dinâmica de grupo 
 
 

 
Multimídia 

Cartões plásticos 
(APÊNDICE B) 

 

Cartões com 
exemplos de 

contaminantes 
comuns aos 
quiosques 

80 a 100% de 
acertos 

 
Discussão em 

grupo 

 
Vídeo: Suspeita de 

Intoxicação Alimentar 

Análise do 
vídeo para a 
determinação 
das causas da 

intoxicação 
alimentar 

Participação 

Orientar os 
manipuladores para o 

cumprimento das normas 
de higiene pessoal e 
uniformização. CH: 2 

horas 

Controle de Saúde 
Asseio e estética 
Uso de uniformes 
Higiene das mãos 

Visitantes 
 
 

 
Preleção 

Multimídia  
Vídeo Higiene para 
manipuladores de 

Alimentos 

 
 
 

Observação da 
prática de 

lavagem das 
mãos em 

laboratório 

 
 
 

Cumprimento 
das regras de 

lavagem 
 

Prática lavagem 
de mãos 

 

 
Pia, sabonete, papel 

não reciclável e 
álcool  



 
13 

 

 

3.2 Programação dia 12/12/2017 

Quadro 3 Planejamento do Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos dia 12/12/2017 

 

Fonte: do próprio autor

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO AVALIAÇÃO 

MÉTODOS RECURSOS INSTRUMENTOS CRITÉRIOS 

 
Praticar os procedimentos 
em higiene dos alimentos: 

recepção e 
armazenamento 

CH: 2horas 

 
Recepção  

Trabalho em Grupo: 
análise da rotulagem 

dos alimentos e 
produtos de higiene 

(Apêndice C) 

Rótulos e produtos de 
higiene que os 
permissionários 

deverão trazer (aqueles 
que usam no quiosque) 

Encontrar no 
rótulo   as 

exigências da 
legislação 

Participação e 
cumprimento 
da legislação 

Armazenamento: 
Organização do 

estoque seco e do 
estoque refrigerado 

Etiquetas de 
identificação para 

alimentos transferidos 
de sua embalagem 

original 

Exercício em grupo: 
Organização do 
refrigerador e 
elaboração de 
etiqueta para 

identificação de 
produtos. (Apêndice 

D) 

 
Alimentos diversos 

Equipamento 
Refrigerador 
Etiquetas de 
identificação 

 
Confecção da 

Etiqueta 
Organização dos 

alimentos na 
geladeira 

 
Participação 

Aplicar os métodos para a 
higienização de hortaliças 

e frutas  
CH: 1 hora 

Higiene de hortaliças e 
frutas 

Demonstração dos 
produtos desinfetantes 

e suas diluições 

 
Aula Prática 

Alface, tomate, bacia, 
hipoclorito de sódio  

(água sanitária e 
desinfetante comercial) 

Análise do 
processo, 

observação dos 
resíduos 

presentes na 
água 

Participação 

Cuidados no Preparo dos 
alimentos - CH: 1 hora 

 CVS 5 (2013)  
 

Preleção Multimídia Discussão em 
grupo 

Participação 

Montar procedimentos 
operacionais segundo 

exemplo 
CH: 1 hora 

Higiene dos utensílios e 
equipamentos 

 

 
Exercício em dupla 

Distribuição de POPs 
em branco 

 

Montar os POPs 
segundo a 
legislação 

 
80 a 100% de 

acertos 
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3.2   Material Didático  

 

 
Uma das finalidades do Curso é o conhecimento que o permissionário 

deve ter sobre a legislação. O material fornecido foi uma apostila contendo a 

Portaria CVS 5 (2013) e a Lei complementar nº 952 de 30/12/2016, que disciplina 

o gerenciamento de resíduos sólidos e dá outras providências.  A Lei 

complementar Municipal nº 952 é conhecida pela população santista 

como ¨Recicla Santos¨ e dispõe sobre a destinação adequada dos resíduos, 

inclusive aqueles provenientes dos quiosques, como o orgânico, descartáveis e 

outros. Por esse motivo também foi discutido durante o Curso de Higiene e 

manipulação.  

Durante o Curso, os permissionários consultaram a legislação oferecida 

de modo que, a cada tópico puderam dar exemplos de suas práticas nos 

quiosques e colocarem as suas dificuldades diante das exigências preconizadas 

nesses documentos. 

  

3.3. Demonstração: prática de Higienização de Hortaliças 

 

Depois da aula teórica com a carga horária de cinco horas, realizada no 

dia 11/12/2017, as aulas práticas aconteceram no dia posterior, em 12/12/2017, 

utilizando a técnica de demonstração.   Segundo Sonia Linden (2005):  

É o ensino através da prática. Podemos dizer que durante a demonstração 

os procedimentos são explicados e depois são realizados. Quando os alunos só 

observam o que está sendo demonstrado temos uma participação passiva, mas 

quando praticam o que foi demonstrado temos uma participação ativa, 

colaborando com a educação permanente desse permissionário. 

Objetivos da demonstração: 

✓ Mostrar como algo deve ser feito; 
✓ Ilustrar fatos, receitas, atitudes;  
✓ Realizar aplicação prática; 
✓ Esclarecer atitudes e conduta. 
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3.3.1. Técnicas de laboratório  

 

Neste caso o educando é o responsável pela aprendizagem, mas a 

experiência livre é preferível. Contudo o papel do educador é muito importante e 

ele deve procurar se equilibrar entre dirigir e orientar, conforme a figura abaixo: 

Segundo Sonia Linden (2005), são habilidades do método de laboratório 

Raciocinar 

Elaborar e interpretar gráficos e tabelas 

Utilizar método científico 

Apresentar relatórios 

Trabalhar independentemente 

Exercitar a interdisciplinaridade e 

Aumentar habilidades de manipulação. 

As aulas de laboratório podem motivar os educandos para a sua vida 

profissional, proporcionando maior segurança e prazer diante dos resultados 

alcançados.  

Segundo Sonia Linden (2005), as tarefas dos educadores durante o uso 

da técnica laboratorial são as seguintes:  

Garantir que o Plano de aula seja seguido; 

Avaliar sempre que necessário e se necessário, alterar a planificação 

inicial 

Garantir um bom ambiente de trabalho, detectar impasses e tentar 

resolve-los.  

Durante a aula são muitos os papéis do educador. Ele orienta os grupos 

de trabalho, prepara e fornece os textos de apoio, e deve ficar atento no 

desenrolar das aulas acompanhando e analisando os procedimentos 

desenvolvidos pelos alunos e observando a sua interação.  

No treinamento realizado, houve a demonstração feita pela pesquisadora 

e em seguida os permissionários realizaram a prática. Foi a primeira 

oportunidade que estiveram reunidos realizando as práticas que estão inseridas 

em sua rotina de trabalho.  
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Fonte: do próprio ator 
Figura 2 Higienização de hortaliças 

 

3.4 Atividades teórico-práticas 

 

3.4.1 Atividade de armazenamento e etiquetagem de alimentos 

transferidos de sua embalagem original 

 

Além das práticas os permissionários puderam organizar os alimentos que 

estavam sobre as bancadas na geladeira e os identificaram com etiquetas, 

conforme o que estabelece a Portaria CVS5 (2013) em seu artigo 30:  

 

Matérias primas e ingredientes que sofrerem fracionamento ou forem transferidos de 

suas embalagens originais, devem ser manipulados com utensílio exclusivo e acondicionados 

em recipientes adequados, identificados com o rótulo original, ou através de etiquetas 

contendo: 
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Nome do fornecedor ou do fabricante,  

Nome e marca do produto,  

Modo de conservação,  

Prazo de validade e data de transferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 2   Etiqueta de identificação 

 

 
  

 

Fonte: do próprio autor 

Figura 3 Organização do refrigerador e preenchimento de etiquetas 

 

Nome do quiosque:________________ 

PRODUTO:________________________________ 

FORN/MARCA ____________________________ 

Data de Fabricação:__________________________ 

Data da Manipulação:________________________ 

Data de Validade:___________________________ 

Conservação: 

(    ) Congelado:  -10 à -18ºC 

(    ) Refrigerado:    4 à     8ºC 

(    ) Temperatura Ambiente 
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Fonte: do próprio autor 
Figura 4 Exercício de armazenamento 

 

3.4.2 Atividade de Rotulagem  

  
 Essa atividade foi desenvolvida pelos alunos do Curso Técnico em 

Nutrição e Dietética. Os permissionários trouxeram embalagens de produtos que 

utilizam em seu quiosque e os permissionários conferiram se todos os itens 

constantes no rótulo estavam de acordo com a legislação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: do próprio autor 
Figura 5 Exercício rotulagem 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sendo responsável pelo Curso de Higiene e Manipulação que é realizado 

a cada três anos com os permissionários em quiosques de Santos, já fiz muitas 

capacitações com eles e,  me deixa ansiosa a lacuna que existe nesses três 

anos que passam sem nenhuma atualização de conhecimentos, pois não há 

profissional da área para orientá-los diariamente. São apenas fiscalizados e 

obedecem, muitas vezes sem nem saber os motivos da autuação. Por mais que 

os métodos de ensino sejam eficazes e interessantes, não há uma frequência de 

estudos, o que, em se falando de higiene é fundamental. É preciso despertar a 

consciência tanto de manipuladores quanto do poder público de que direta ou 

indiretamente, são os responsáveis pelos processos de fabricação dos alimentos 

servidos na praia e consequentemente, da saúde da população que consome 

nas praias. 

Com o curso desenvolvido na escola, houve um envolvimento maior dos 

permissionários. Foi para eles como voltar no tempo, e para alguns que 

estudaram na Etec Dona Escolástica Rosa no passado, sentiram-se 

emocionados. Além do ambiente favorável e acolhedor, o laboratório de nutrição 

onde fizeram as aulas práticas pela primeira vez, proporcionou a visualização 

dos procedimentos corretos, elucidando muitas dúvidas.  

Para os alunos foi gratificante, pois não haviam participado de um 

processo de educação para a comunidade, para eles uma experiência nova e 

que os surpreendeu, pois, muitos manipuladores de alimentos sabiam elucidar 

os rótulos e reconheciam a importância da validade e de outros detalhes 

pertinentes a embalagem dos alimentos.  

Os objetivos do estudo foram alcançados: a comunidade esteve presente 

na escola e os alunos aprenderam com a prática e a escola, por sua vez, fez o 

seu papel na educação da comunidade! É o início para a Educação permanente 

desses profissionais. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO 
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Fonte: do próprio autor 

APÊNDICE B - ATIVIDADE 1 
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Identificar que tipo de contaminação trata cada palavra se física, química ou 
biológica. 
 

 
CABELO 

 

 
POEIRA 

 

 
ESMALTE 

 

 
DETERGENTE 

 

 
BACTÉRIAS 

 

 
AGROTÓXICO 

 

 
FUNGOS 

 

 
VÍRUS 

 

 
INSETICIDA 

 

 
PAPEL 

 

 
PEDAÇO DE VIDRO 

 

 
ANÉIS, ALIANÇA 

 

 
MOSCAS 

 

 
BARATAS 

 

 
PARASITAS 

 

 
ANTIBIÓTICOS 

 

 
FORMIGAS 

 

 
PEDAÇOS DE PLÁSTICO 

 
TERRA 

 

 
DESINFETANTE 

Fonte: do próprio autor 
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Apêndice C – Higienização das mãos 
 
 

 

Fonte: do próprio autor 
Figura 6 Higiene das mãos 

 
 
 

 

 
 


