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Manter todos os esl)aços acessíveis para todos, inclusive pessoas com deficiências . 
Designar um funcionário para acompanhamento da execução da manutenção; 
Zelar pela execução dos serviços de manutenção garantindo sua qualidade; 
Planejar a execução dos servicos de manutenção de modo a não prejudicar a rotina da casa . 
Fornecer 1 (um) almoço e 1 (um) lanche aos usuários durante o atendimento, de acordo com 
a parceria; 
Usar racionalmente os gêneros alimentícios; 
Manter um padrão higiênico sanitário adequado como condição fundamental à qualidade da 
alimentação oferecida aos atendidos; 
Controlar o estoque, as datas de validade e acondicionamento para que não haja descarte de 
alimentos; 
Atividade de convivência . 
Garantir materiais diversos, quantidade e variedade adequadas ao desenvolvimento integral, 
de acordo com a faixa etária; 
Garantir a ventilacâo, higiene, iluminação . 
Garantir espaços adequados, que promovam o bem estar e a segurança aos usuários 
atendidos. 
Manutenção da Limpeza de todos os ambientes utilizados pelos usuários; 
Linmeza da Caixa d'água, desinsetização e desratização . 

Assegurar Informacões sobre as atividades a serem desenvolvidas na casa . 

1.1. Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano 

de Trabalho Parâmetros: 

* fNSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o

previsto no Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* TNSA TISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o

Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de

TrabaU10. 

* SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para além do aprovado no Plano de

Trabalho, com provisões adicionais com potencial para impactar positivamente sobre as 

atividades desenvolvidas. 

1.2. Disponibilidade ele materiais e artigos socioeclucativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos 

para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da 

tipologia cio serviço, previstos no Plano de Trabalho. 

Parâmetros: 


















