
 

 

Travª Padre Américo – 4440-201 CAMPO VLG – Contr.  nº. 600077489  -  Tel. Geral: 224219530 - Tel. Secret.: 224219531 
Fax: 224223943 – E-mail: aecampo.agrupamento@aecampo.pt – Secretaria – aecampo.secretaria@aecampo.pt   
EB1/JI de Moirais: Rua dos Moirais, S/N, 4440-131 CAMPO VLG  - Tel. 220136104 – E-mail: aecampo.eb1jimoirais@aecampo.pt 

 

EB de Moirais 
Plano de Limpeza e Higienização das Instalações sanitárias / casas de 

banho / corredores 

 

1º Ciclo 

Frequência - Três vezes por dia:  

• De manhã, entre as 11h00 e as 12h00, com uma desinfeção mais ligeira; 

• Início da tarde, entre as 13h30 e as 14h30, com uma desinfeção mais ligeira; 

• De tarde, entre as 17 h e as 19 h, uma limpeza e desinfeção profundas. 

Jardim de Infância 

Frequência - Duas vezes por dia:  

• WC1: De manhã, entre as 12h00 e as 12h30, com uma desinfeção mais ligeira; / WC2: entre as 11h00 e 

as 11h30 

• WC1: De tarde, entre as 15h45 e as 16h30, uma limpeza e desinfeção profundas. / WC2: entre as 18h30 

e as 19h00 

 

Nota: Reforço na desinfeção das zonas e objetos de uso mais comum, como maçanetas das portas, 

interruptores…. zonas de contacto frequente.  

Produtos a usar: Preferencialmente, com produto que contenha na composição detergente e desinfetante (2 

em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de 

banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas 

à volta destes e para o exterior das sanitas. 

Ordem de Limpeza - O/A Assistente Operacional, ao entrar nos espaços, já deve estar equipado/a com o 

equipamento de proteção facultado pela Escola e com o material de limpeza, levando também consigo sacos 

prontos para a recolha dos resíduos. A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:  

• Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 

destes; 

• De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  

o Parte interior:  

▪ Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 min.;  

▪ Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

▪ Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;  

▪ Volte a puxar a água.  
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o Parte exterior:  

▪ Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;  

▪ Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e 

os lados);  

▪ Passar o pano só com água;  

▪ Deixar secar ao ar;  

▪ Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.  

▪ No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as 

torneiras.  

• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com 

solução de hipoclorito de sódio pronta a usar. 
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