
 

 

TERMO DE VISITA 

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 9h30min. Eu, Profª Sueli 

Aparecida Henrique Brandão Togeiro e a Sra. Vânia Regina da Silva Ramos visitamos a 

Creche Municipal Dom Bosco como membros do CAE e fomos recebidas gentilmente 

pela Diretora da Creche, Profª Egmara Aparecida Carvalho Ribeiro, que nos levou até a 

cozinha e nos apresentou sua merendeira Valéria. 

Nossa visita se pautou na verificação do espaço onde é feito a merenda e as papinhas 

dos bebês, bem como a verificação dos utensílios utilizados na cozinha, alimentos 

armazenados, armários, geladeiras, utensílios utilizados pelos bebês e alunos, refeitório, 

entre outros.  

Observamos que, apesar de verificarmos o espaço da cozinha com uma estrutura física 

rudimentar, pudemos constatar um ambiente limpo e organizado, na cozinha recendia 

um aroma muito agradável de alimentos refogados. Valéria destampou todas as panelas, 

nos mostrou a comida já pronta a ser oferecida aos alunos, abriram todos os armários, 

um freezer desligado com biscoitos, macarrão, arroz, feijão entre outros, havia 

saquinhos de leite na geladeira com a validade em vigência, frutas, laranja, maças, 

banana, todos em quantidade considerável. 

Valéria nos falou ainda sobre como faz a papinha para os bebês, como processa os 

legumes, a papinha, todos os alimentos são feitos separadamente e apresenta sinais de 

muito cuidado. 

O cardápio é exposto logo na entrada da cozinha e refeitório com cartaz ilustrativo, 

nesta creche não foi visto o refeitório ou local onde os alunos realizam a alimentação. 

Ficamos de retornar a creche para entregar o Termo de Visita e verificar onde é servidas 

refeições dos bebês e alunos maiores 

Saímos satisfeitas com o vimos na referida creche, com Valéria a cozinheira e 

merendeira que demonstra muito profissionalismo e carinho na forma em que 

desenvolve seu trabalho. Cruzeiro, 09 de agosto de 2019 
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