
 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO - COVID19 
 
 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

Salas de atividades 

Mesas de trabalho 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Meio da manhã 
Início da tarde 
Final da tarde 

Brinquedos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Duas vezes ao dia 

Material de escrita 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Duas vezes ao dia 

Portas e puxadores 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Meio da manhã 
Início da tarde 
Final da tarde 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 

Limpar com água quente e detergente comum seguido de 
desinfeção com solução de lixívia diluída em água fria. 

Duas vezes ao dia 

Áreas de Refeições 

Mesas, tabuleiros, 
bancadas, cadeiras 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

A cada utilização 

Aparelhos: micro-ondas, 
jarro elétrico frigorífico, etc. 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies A cada utilização 

Portas e puxadores 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto. 

A cada utilização 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 

Limpar com água quente e detergente comum seguido de 
desinfeção com solução de lixívia diluída em água fria. 

A cada utilização 

Instalações Sanitárias 

WC´s 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Pano para os lavatórios 
Pano para exterior das 

sanitas e piaçaba para o 
interior  

Limpar com água quente e detergente comum seguido de 
desinfeção com solução de lixívia diluída em água fria. 

A cada utilização 



 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona  A cada utilização 

Portas e puxadores 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Espaços interiores de acesso  

Corredores, hall e escadas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 

 
Limpar com água quente e detergente comum seguido de 
desinfeção com solução de lixívia diluída em água fria. 

Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Corrimões 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto. 

Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Espaços de recreio 

Brinquedos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies 

No final de cada 
utilização por grupo 

Pavimento  Vassoura e pá  Diariamente 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
Zonas comuns 

 

Data/hora Local/zonas Assinatura legível 

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 Pavimento corredor,  Hall, Corrimão  

 

O/A coordenador(a) de estabelecimento: 
  



 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
Zonas comuns 

 

Data Local/zonas Assinatura  legível 

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 WC1 Crianças; WC2 Crianças  

 

O/A coordenador(a) de estabelecimento: 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
Zonas comuns 

 

Data/Hora Local/zonas Assinatura legível 

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 WC Adultos  

 

O/A coordenador(a) de estabelecimento: 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
Zonas comuns 

Data/Hora Local/zonas Assinatura legível 

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 Recreio  

 
O/A coordenador(a) de estabelecimento: 


