
BOAS PRÁTICAS NO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL

O refeitório institucional é um espaço de uso coletivo, reservado para a alimentação e

socialização de toda a comunidade do IFBA Campus Santo Amaro. Para que este ambiente seja

acolhedor e agradável, contamos com a colaboração de todos(as) no cumprimento das seguintes

boas práticas:

● Higienize as mãos de forma sustentável quanto ao uso da água, sabonete e toalha

descartável.

● A alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é fornecida

diariamente pelas funcionárias da cozinha institucional para os(as) discentes do ensino

médio integrado, ensino médio subsequente e Programa de Educação de Jovens e

Adultos (PROEJA). Consulte o cardápio e aceite somente o que pretende consumir. Esta

atitude evita o desperdício de alimentos.

● Respeite a fila da distribuição da alimentação do PNAE. Todos(as) serão atendidos(as) por

ordem de chegada.

● Os utensílios institucionais (pratos, canecas, talheres) são fornecidos exclusivamente na

distribuição da alimentação do PNAE e devem ser utilizados apenas dentro do refeitório.

● Não fazemos empréstimos de utensílios de cozinha no horário do almoço.

● Não fazemos empréstimos de utensílios de cozinha para o uso em refeições pessoais.

● O refeitório institucional dispõe de um lavatório exclusivo para a higienização de utensílios

de cozinha pessoais. Utilize-o com cuidado e responsabilidade.

● Após as refeições, lembre-se de descartar os resíduos dos alimentos e das embalagens

nas lixeiras.

● Não alimente animais dentro do refeitório nem nas suas proximidades. Esta medida é

importante para manter as condições de higiene e saúde do ambiente.

● O IFBA Campus Santo Amaro dispõe de refrigeradores e fornos micro-ondas para o

armazenamento e aquecimento de refeições pessoais. Utilize os equipamentos com

cuidado e responsabilidade.

● Lembre-se de zelar pelo espaço e bens públicos.

● Estamos à disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões por meio do endereço

eletrônico nutricao.sam@ifba.edu.br
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