ORIENTAÇÕES PRESENTES NOS CONTRATOS ATUAIS E NO PROTOCOLO MUNICIPAL
SUGESTÃO DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DA FIA ÀS ORIENTAÇÕES JÁ PRESENTES NOS CONTRATOS ATUAIS
CONTRATOS ATUAIS
•Remoção de pó e limpeza adequada de cadeiras,
mesas, lousas, superfícies.
•Varrer e passar pano úmido nos pisos;
•Remoção do lixo e detritos.

•Salas devem ser ventiladas naturalmente durante 15 minutos antes
da entrada dos estudantes, durante os intervalos e durante a limpeza.
•A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção. É necessário realizar a limpeza antes da reabertura da
escola, nos intervalos e depois da saída dos estudantes.
•Os objetos manipulados também devem ser desinfetados após o
uso.
•CEI E EMEI: Banheiras devem ser lavadas com água e sabão a
cada uso, colchonetes higienizados a cada turno, brinquedos
higienizados após o uso e materiais devem ser limpos antes de ser
transferido de uma criança para outra.

•Remoção de pó e limpeza de capachos, tapetes,
cortinas, painéis, paredes/divisórias, vidros, peitoris,
esquadrias, cadeiras, estofados, móveis, equipamento
de informática, extintores, quadros e ornamentos,
rodapés, trincos e fecho das portas, equipamentos
eletrônicos e mobiliários do ambiente;
•Lavagem dos cestos de lixo e coleta de resíduos
sólidos;
•Enceramento dos pisos.

•Aos finais de semana ou períodos sem a presença de alunos devem
ser realizadas limpezas profundas de parede, janela, móveis,
sanitários, copa, cozinha e pisos.

•Limpeza dos caixilhos de fácil acesso, luminárias,
globos, lustres, ventiladores, aparelho de ar
condicionado e parte traseira dos móveis.

Sem sugestões

ROTINA DIÁRIA

SALA DE AULA E DE
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
ROTINA
SEMANAL

ROTINA
QUINZENAL

PROTOCOLO MUNICIPAL

•Limpar com pano úmido/lavar espelhos, pisos com
saneante domissanitário e desinfetante, realizando a
remoção de sujidades e outros contaminantes.
•Lavar bacias, assentos e pias com saneante
domissanitário e desinfetante de modo a mantê-los
devidamente limpos
•Remoção de lixos e detritos
•Distribuição de papéis e sabonetes de modo a manter
ROTINA DIÁRIA
o sanitário abastecido

•
Salas devem ser ventiladas 15 minutos naturalmente, antes da
entrada dos estudantes, durante os intervalos, durante a limpeza.
•
A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção. É necessário realizar a limpeza antes da reabertura da
escola, nos intervalos e depois da saída dos estudantes. Os objetos
ROTINA DIÁRIA manipulados também devem ser desinfetados após o uso.
•
CEI E EMEI: Banheiras devem ser lavadas com água e sabão a
cada uso, colchonetes higienizados a cada turno, brinquedos higienizados
após o uso e materiais devem ser limpos antes de ser transferido de uma
criança para outra.
•
Remoção do lixo no mínimo 3x ao dia.
Sem sugestões

SALA DE AULA E DE
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
ROTINA
SEMANAL

ROTINA
QUINZENAL

•Garantir fornecimento permanente de papel higiênico, sabonete e
papel toalha.
•Realizar o descarte de lixo sempre que necessário ou ao menos a
cada turno.
•Garantir limpeza diária e desinfecção completa regular das
superfícies tocadas.
•A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção.
•É necessário realizar a limpeza antes da reabertura da escola, nos
intervalos e depois da saída dos estudantes.

SANITÁRIOS

Sem sugestões

· Garantir o fornecimento de sabão, papel higiênico e papel toalha nos
sanitários, fazer a revisão da torneira e dispositivos de sabão, papel toalha
e tampas dos vasos.
· A limpeza de desinfecção deve ser feita antes da reabertura das
escolas, diariamente antes da entrada e depois da saída da equipe e dos
estudantes, principalmente nas superfícies muito tocadas.
ROTINA DIÁRIA

SANITÁRIOS

· Garantir o descarte das latas de lixo sempre que necessário e pelo
menos a cada turno.
· Promover a ventilação tempestiva do ambiente
· A limpeza de desinfecção deve ser feita antes da reabertura das
escolas, diariamente antes da entrada e depois da saída da equipe e dos
estudantes, principalmente nas superfícies muito tocadas.

ROTINA
SEMANAL

· Limpeza adequada e higienização de todos os
telefones, cadeiras, mesas, bebedouros,
· Limpeza adequada dos pisos,
· Remoção do lixo e detritos,
· Irrigação de vasos e plantas

· Ventilar regularmente as instalações.
· A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção: antes da reabertura da escola, nos intervalos, depois da
saída dos estudantes e da equipe.

ROTINA
SEMANAL

· Limpeza dos capachos, tapetes, carpetes, cortinas,
paredes/divisórias, vidros, portas, caixilhos, peitoris,
cadeiras, estofados, móveis, equipamentos de
informática, extintores, quadros, rodapés e trincos,
enceramento dos pisos.

· Aos finais de semana ou períodos sem a presença de alunos devem
ser realizadas limpezas profundas de parede, janela, móveis,
sanitários, copa, cozinha e pisos.

· Limpeza dos caixilhos de fácil acesso, das
luminárias, dos globos, dos lustres , dos ventiladores,
do aparelho de ar condicionado, da parte traseira dos
móveis, das prateleiras e dos livros e revistas da
biblioteca.

· Não há sugestão para serviços quinzenais.

ROTINA
QUINZENAL

ROTINA DIÁRIA

BIBLIOTECAS E SALAS
DE LEITURA

· Limpeza e polimento dos metais sanitários, válvulas, · Aos finais de semana ou períodos sem a presença de alunos devem
registros;
ser realizadas limpezas profundas de parede, janela, móveis,
· Limpeza e lavagem das paredes dos sanitários,
sanitários, copa, cozinha e pisos.
cestos de lixo, escadas e pisos, remoção de manchas;
· Limpeza completa dos rodapés, trincos, fechos
azulejos, coleta de resíduos.

Sem sugestões
ROTINA
SEMANAL

Sem sugestões
ROTINA DIÁRIA

BIBLIOTECAS E SALAS DE
LEITURA

ROTINA
SEMANAL

ROTINA
QUINZENAL

•Limpeza adequada e higienização: telefones,
bebedouros, pisos, escada, corrimão, corredores e
elevadores;
•Remoção de lixo e detritos;
•Irrigação de vasos e plantas;
•Limpeza de refeitório, incluindo o mobiliário.

ROTINA DIÁRIA
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO,
PÁTIOS COBERTOS,
QUADRAS, REFEITÓRIOS,
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS,
ALMOXARIFADOS,
DEPÓSITOS

ROTINA
SEMANAL

ROTINA
QUINZENAL

•Limpeza dos capachos, tapetes, carpetes e cortinas,
paredes, divisórias, vidros, portas, caixilhos, peitoris,
cadeiras, estofados, móveis, equipamento de
informática/eletrônicos, extintores, quadros, rodapés e
trincos;
•Enceramento dos pisos;
•Lavagem das escadas e dos pisos.

ROTINA
SEMANAL

ROTINA DIÁRIA
COLETA DE DETRITOS
EM PÁTIOS E ÁREAS
VERDES

VIDRO EXTERNO SEM
EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO
DE RISCO

ROTINA
SEMANAL

ROTINA
QUINZENAL

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO,
PÁTIOS COBERTOS,
QUADRAS, REFEITÓRIOS,
ÁREAS ADMINISTRATIVAS,
ALMOXARIFADOS,
DEPÓSITOS

· Aos finais de semana ou períodos sem a presença de alunos devem
ser realizadas limpezas profundas de parede, janela, móveis,
sanitários, copa, cozinha e pisos.

ROTINA
SEMANAL

· Lavagem dos cestos de lixo
· Peneiramento com colocação de produtos
adequados nos tanques de areia
· Limpeza geral dos playgrounds
· Irrigação dos jardins e outras áreas verdes.
· Limpeza interna e externa dos vidros, caixilhos e
janelas de fácil acesso com produtos específicos.

Sem sugestões
ROTINA
QUINZENAL

Sem sugestões

Sem sugestões
ROTINA DIÁRIA

•Limpeza e varrição do piso de todas as áreas
externas
•Remoção do lixo e detritos
•Irrigação dos vasos, plantas e folhagens
•Lavagem dos cestos de lixo
•Peneiramento com colocação de produtos adequados
nos tanques de areia
•Limpeza geral dos playgrounds
•Lavagem das áreas de circulação com equipamento
de alta pressão •
Limpeza de detritos nas áreas verdes (folhas,
papéis, galhos, etc)
•
Remoção do lixo e detritos
•
Irrigação dos vasos, plantas e folhagens

· Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione
corretamente, bloquear as portas na posição aberta
· A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção: antes da reabertura da escola, nos intervalos, depois da
saída dos estudantes e da equipe.
· Realizar a limpeza e desinfecção dos pisos nas trocas de turno em
todos os espaço utilizados ou de passagem.
· Limpar e desinfetar depois de uma reunião, ventilar, bloquear portas na
posição aberta, permanecer com o álcool gel sobre a mesa, garantir
ROTINA DIÁRIA
desinfecção regular dos equipamentos coletivos: impressoras, telefones,
fotocopiadoras.
· Nos refeitórios: limpar mesas e cadeiras após refeição e antes da
chegada de alunos, ventilar ambiente antes e depois, colocar resíduos em
latas de lixo, e esvaziar a lata diariamente.
· A unidade deverá apresentar rotinas formalizadas de higienização
periódica de áreas, superfícies, equipamentos e utensílios - os
procedimentos deverão sugerir higienização periódica 2 vezes ao dia,
sendo manhã e tarde
Sem sugestões

•Limpeza e polimento das placas indicativas e letreiros, · Não há sugestão para serviços quinzenais.
limpeza das luminárias, globos, lustres, ventiladores e
aparelhos de ar condicionado, limpeza de grelha de
piso.

•
Limpeza e varrição do piso de todas as áreas
externas
Remoção do lixo e detritos
ROTINA DIÁRIA •
•
Irrigação dos vasos, plantas e folhagens

PÁTIOS DESCOBERTOS,
QUADRAS,
CIRCULAÇÕES
EXTERNAS, CALÇADAS

· Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione
corretamente, bloquear as portas na posição aberta
· A limpeza deve ser feita em duas etapas: limpeza de resíduos e
desinfecção: antes da reabertura da escola, nos intervalos, depois da
saída dos estudantes e da equipe.
· Realizar a limpeza e desinfecção dos pisos nas trocas de turno em
todos os espaço utilizados ou de passagem.
· Limpar e desinfetar depois de uma reunião, ventilar, bloquear
portas na posição aberta, permanecer com o álcool gel sobre a mesa,
garantir desinfecção regular dos equipamentos coletivos:
impressoras, telefones, fotocopiadoras.
· Nos refeitórios: limpar mesas e cadeiras após refeição e antes da
chegada de alunos, ventilar ambiente antes e depois, colocar
resíduos em latas de lixo, e esvaziar a lata diariamente.
· A unidade deverá apresentar rotinas formalizadas de higienização
periódica de áreas, superfícies, equipamentos e utensílios - os
procedimentos deverão sugerir higienização periódica 2 vezes ao dia,
sendo manhã e tarde.

PÁTIOS DESCOBERTOS,
QUADRAS, CIRCULAÇÕES
EXTERNAS, CALÇADAS
ROTINA
SEMANAL

O Protocolo de SME menciona atenção à frequência de coleta de
resíduos em até 3 vezes ao dia em alguns ambientes e alguns
cuidados no descarte como: cuidado ao embalar o lixo, se necessário
usar dois sacos que devem ser fechados com dois nós, em caso de
resíduo para coleta seletiva armazenar ao menos por 72 horas antes
da disposição para coleta.

Sem sugestões
ROTINA DIÁRIA
COLETA DE DETRITOS EM
PÁTIOS E ÁREAS VERDES
ROTINA
SEMANAL

Sem sugestões

VIDRO EXTERNO SEM
EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO
DE RISCO

ROTINA
QUINZENAL

Sem sugestões

