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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº ................

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

Elaborado de acordo com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil -
MEC

Decreto n° 30.436 de 30 de setembro de 1986 - Estado de Santa Catarina;
Portaria n° 321 de 26 de maio de 1988 - Ministério da Saúde;
Bem como outras a que venham a suceder.

 

UNIDADE VISTORIADA :                                                                                                                         

DATA :                                               HORA: _______________________                                           
     

FAIXA ETÁRIA QUE ATENDE :                                                               

ITEM REGISTRO DAS INFORMAÇÕES E DADOS SIM NÃO NÃO SE APLICA

 
1 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA SIM NÃO

 
1.1

Supervisão Pedagógica – o plano de aula está com o professor em sala de aula e
contempla: Sequência didática acolhimento, atividades planejadas, brincadeiras, jogos e
histórias?

  

 
1.2

O Projeto Político Pedagógico - PPP está atualizado para o exercício 2022 e disponível em
lugar de fácil acesso aos pais e comunidade?   

1.3 O Regimento Interno está atualizado para o exercício 2022 e disponível em lugar de fácil
acesso aos pais e comunidade?   

 
 
2 ALIMENTAÇÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA

2.1 Possui o fornecimento de alimentação terceirizada?    
2.2 Possui contrato de prestação de serviço de fornecimento de alimentação e alvará sanitário?    

 

3 COZINHA (caso não terceirizada) SIM NÃO NÃO SE
APLICA

3.1 Possui área própria para armazenamento de alimentos?    
3.2 Área de armazenamento de alimentos está organizada e limpa?    

3.3 A cozinha possui número adequado de janela, a fim de propiciar a renovação do
ar e ventilação do ambiente?    

3.4 As portas, janelas e sistema de exaustão das áreas de armazenamento são
protegidas com telas milimétricas a fim de evitar entrada de insetos?    

3.5 Possui lavatório exclusivo para as mãos, com sabonete líquido e toalhas de
papel?    

3.6 Possui lixeiras com tampa e acionadas sem contato manual?    
 

4 COZINHEIRA (caso não terceirizada) SIM NÃO NÃO SE
APLICA

4.1 Possui atestado de saúde ocupacional? Data      /       /         
4.2 Uniforme compatível com a função, conservado e limpo?    
4.3 Cabelos presos, sem esmaltes e sem adornos?    
 
5 CARDÁPIO SIM NÃO  

 5.1 Possui cardápio?   
 
6 REFEITÓRIO SIM NÃO

 
 
 

6.1 É mantido limpo e organizado?   

 
6.2

Os equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas são compatíveis
com as atividades, em números suficientes e em adequado estado de
conservação?

  

 

7 CONTROLE DE PRAGAS SIM NÃO NÃO SE
APLICA

7.1 Controle químico é executado por empresa especializada? Data     /      /         
7.2 Áreas externas limpas e organizadas?    
7.3 Acondicionamento de lixo em lugar correto?    
7.4 Armazenamento de gás em local correto, com dimensões compatíveis?    
 

8 ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIM NÃO NÃO SE
APLICA

8.1 Possui caixa d'água e ou Reservatório de água e ou Cisterna ?    

8.2 A caixa d'água e ou Reservatório de água e ou Cisterna é higienizado em
intervalo máximo de 6 meses? Data      /        /          

 

9 SALAS DE AULA SIM NÃO NÃO SE
APLICA 

9.1 Respeita-se o número máximo de alunos por sala?    
9.2 Possui ventilação e iluminação adequada?    
9.3 Possuem mobiliários em boas condições e de fácil limpeza?    
9.4 As salas encontram-se limpas e organizadas?    

9.5
Possui colchonetes suficientes, em boas condições de uso, para o número de
crianças em
atendimento?

   

9.6 Possui local para higienização, com balcão, trocador impermeável, pia e
chuveiro?    

9.7 Possui banheira em material resistente, funda e antiderrapante, instalada
sobre a bancada?    

9.8 Possui brinquedos pedagógicos adaptados para as diversas faixas etárias?    
 
10 PARQUE SIM NÃO

 10.1 Possui parque com brinquedos em número suficientes para o número de
crianças em atendimento ?   

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação SED.UAD.ASU 0013479805         SEI 22.0.044228-3 / pg. 1



10.2 Tem parque dividido por idade?   
10.3 Os brinquedos estão em boas condições de uso?   
 
11 ASPECTOS GERAIS SIM NÃO

 11.1 O edifício está adaptado para o atendimento dos alunos portadores de
necessidades especiais, comprovada por meio de:   

11.1.1 Alvará sanitário, válido até: _____/____/____    
11.1.2 Alvará de Localização do exercício. Data de emissão: ____/____/____    
11.1.3 Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, válido até ____/____/____    
 
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SIM NÃO

 

12.1 Possuem instalações sanitárias separadas por sexo?   
12.2 Possuem louças sanitárias adaptadas às faixas etárias?   

12.3 Possui vasos sanitários em número suficiente para o número de crianças em
atendimento ?   

12.4 Os sanitários encontram-se limpos e organizados?   
 
13 DADOS ESTRUTURAIS: NA UNIDADE POSSUI SIM NÃO

13.1 Biblioteca? ( Poderá ser considerado a biblioteca móvel ou espaços em sala
de aula)   

13.2 Área de serviço?   
13.3 Sala de Recepção e ou Sala de Administração e ou Sala de Direção?   
 
 
Observações:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome/ Matrícula
 

Assinatura
 

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Erika Satie Sato Lopes , Gerente , em
05/07/2022, às 20:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 05/07/2022, às 20:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013479805 e o código CRC BEB5A10B.
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