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Anexo IV 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO – COVID - 19 

(Listagem de atividades, produtos e frequência de limpeza)  

Centro Escolar 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 
Entidade 

Responsável 

Salas de atividades, zonas de passagem 

Mesas e cadeiras 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de papel 

ou pano de limpeza 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
1 x por dia 

Entidade Parceira 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de papel 

ou pano de limpeza 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
1 x por dia 

Entidade Parceira 

Puxadores dos 

armários 

Solução detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de papel 

ou pano de limpeza 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
1 x por dia 

Entidade Parceira 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento 1 x por dia 

Entidade Parceira 

Refeitório 

Bancadas, armários de 

cozinha, estantes de 

serviço, equipamentos 

de cozinha e lava-

loiças Solução detergente e 

desinfetante 

Panos de limpeza e 

esfregões 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
Após o final de cada 

refeição/ utilização 

diária 

Entidade 

Prestadora de 

Serviço de refeições 
Mesas e cadeiras 

Pano de limpeza, 

piaçaba 

Pulverizar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 10 

minutos 

Pavimento Balde e esfregona Passar pelo pavimento 
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Instalações Sanitárias (incluindo as do refeitório) 

Sanitários 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza 

Piaçaba 

Passar pelas superfícies e esfregar o interior da sanita com 

o piaçaba 

1 x por dia 
Prestador de 

Serviço de refeições 
Pavimento 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento 

Puxadores das 

portas 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de papel 

ou pano de limpeza 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 

Salas, Corredores e Sala de Isolamento Sem utilização 

Mesas, cadeiras, 

restante mobiliário 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Pano de limpeza 

húmido e seco para 

o pó 

Passar pelas superfícies para retirar o pó e depois com o 

pano húmido 

1x por semana 

Pessoal não 

docente do Centro 

Escolar 
Pavimento 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento 
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REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Espaço:__________________________________________________________ 

Data Local/zonas Assinatura do responsável pela 

limpeza 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 


