
Equipamentos
Aspirador para área ampla
Aspirador comum
Aspirador portátil
Sacos extras para aspiradores

Segurança
• Verifique os fios para 

assegurar-se de que estejam 
em boas condições.

• Não passe com o aspirador 
por cima do fio.

• Conecte e desconecte o fio pela 
tomada, nunca pelo próprio fio.

• Não estique demais o fio nem 
use extensões.

• Relate imediatamente defeitos dos 
equipamentos ao representante 
de patrimônio da ala.

Pisos com Carpetes
1. Verifique os sacos do aspirador de pó e os 

reservatórios para certificar-se de que não 
estejam cheios.

2. Remova os detritos antes de passar o aspirador.
3. Aspire com um aspirador de pó apropriado todas 

as áreas com carpete seco.
a. Use um aspirador para área ampla (se 

disponível) para áreas como corredores 
e salas multifuncionais com carpete.

b. Use um aspirador comum para áreas como 
salas de aula e corredores da capela.

c. Use um aspirador portátil sob as cadeiras e os 
bancos, dentro dos porta-hinários e no púlpito.

4. Aspire os tapetes nos saguões.
5. Quando terminar, enrole os fios corretamente.

Equipamentos
Vassoura
Esfregão (se necessário)
Pá de lixo
Cesto de lixo
Esfregão e balde
Limpador de uso geral
Avisos de piso molhado

Segurança
• Coloque o aviso de piso molhado 

em todas as entradas das áreas 
lavadas.

Pisos de Cerâmica
1. Varra bordas, cantos e atrás das portas.
2. Varra ou passe o esfregão no restante do piso, 

começando de um lado da sala até o outro. Não 
use o esfregão nos banheiros.

3. Junte os detritos e coloque-os em uma cesta de lixo.
4. Coloque o aviso de piso molhado em todas as 

entradas da área.
5. Passe o esfregão molhado no piso com o limpador 

de uso geral.
6. Enxague o esfregão e o balde.

Equipamentos
Vassoura
Esfregão (se necessário)
Pá de lixo
Cesto de lixo

Pisos de Madeira
1. Varra bordas, cantos e atrás das portas.
2. Varra o restante do piso, começando de um lado 

da sala até o outro. Para pisos amplos, use um 
esfregão, sacudindo-o quando terminar.

3. Junte os detritos e coloque-os em uma cesta de lixo.

Equipamentos
Luvas
Vassoura
Pá de lixo
Saco de lixo
Pá de neve
Removedor de gelo

Área externa
Durante períodos sem neve, faça o seguinte:
1. Recolha o lixo e os detritos de gramados, áreas de 

estacionamento, lixeiras e outras áreas adjacentes 
pertencentes à Igreja.

2. Varra as calçadas.
3. Arranque as ervas daninhas.

Durante períodos com neve, faça o seguinte:
1. Recolha o lixo e os detritos de gramados, áreas de 

estacionamento, lixeiras e outras áreas adjacentes 
pertencentes à Igreja.

2. Limpe as calçadas com uma pá.
3. Espalhe removedor de gelo nas calçadas que foram 

limpas com a pá. Não use removedor de gelo no 
lugar da pá.



Equipamentos
Pano de limpeza a seco ou 

espanador macio
Pano de limpeza
Limpador de uso geral

Móveis e Acabamentos de Madeira
1. Use um pano de limpeza a seco ou um espanador 

macio, remova a poeira dos móveis e acabamentos, 
incluindo:

• Batentes das portas.
• Frisos protetores das cadeiras.
• Rodapés.
• Molduras de quadros.

2. Aplique o produto de limpeza geral em um tecido 
e limpe o seguinte:

• Madeira dos bancos e das cadeiras
• Parte superior do púlpito

Equipamentos
Refil de sabonete
Refis de papel toalha
Rolos de papel higiênico
Chaves dos dispensadores 

(se aplicável)

Segurança
• Limpe os respingos que possam 

cair durante o abastecimento 
ou substituição dos produtos 
de limpeza.

Banheiros
Recarregue e substitua os seguintes produtos:
• Sabonete para as mãos (recarregue ou substitua)
• Papel higiênico (substitua rolos vazios)
• Toalhas de papel (substitua rolos vazios 

ou abasteça)
• Lenços de papel (substitua quando estiverem 

vazios)

Após recarregar ou substituir produtos, verifique 
os dispensadores para assegurar-se de que estão 
funcionando corretamente.
Observação: Os modelos dos dispensadores variam 
muito. Peça treinamento adicional ao representante do 
patrimônio da ala, se necessário.

Equipamentos
Limpador de uso geral
Escova para vaso sanitário
Panos de limpeza ou toalhas  

de papel
Luvas descartáveis

Segurança
• Use luvas descartáveis quando 

limpar vasos sanitários e 
mictórios.

• Lave suas mãos depois de limpar 
os vasos sanitários e mictórios.

Vasos Sanitários e Mictórios
1. Dê descarga no vaso sanitário.
2. Aplique o limpador de uso geral dentro do vaso 

ou mictório (não dê descarga).
3. Use uma escova sanitária para esfregar dentro do 

vaso ou mictório.
4. Aplique o limpador de uso geral em um pano ou 

toalha de papel.
5. Nos vasos sanitários, limpe com um pano a parte 

de cima e depois a parte de baixo do assento.
6. Passe um pano nas áreas externas do vaso 

sanitário ou mictório.
7. Dê descarga no vaso sanitário.

Equipamentos
Limpador de uso geral
Panos de limpeza ou 

toalhas de papel

Superfícies Duras
1. Aplique o limpador de uso geral no pano de limpeza 

ou toalha de papel, não na superfície.
2. Limpe bem a superfície.

Superfícies duras incluem o seguinte:
• Placas para empurrar as portas e maçanetas
• Mesas
• Teclas de piano e órgão (apenas as teclas)
• Cadeiras de metal
• Corrimãos
• Balcões
• Telefones
• Pias e torneiras
• Bebedouros
• Mesas do fraldário
• Paredes pintadas (se necessário, limpe-as)



Equipamentos
Panos de limpeza ou toalha 

de papel
Apagador
Pá de lixo

Segurança
• Não fique de pé sobre móveis 

para alcançar lugares altos dos 
quadros. Se necessário, peça 
ajuda a alguém mais alto.

Quadros de Giz
1. Apague o quadro (não aplique limpador ou água).
2. Limpe o aparador com um pano ou toalha de papel. 

Evite que o pó de giz caia no chão.

Equipamentos
Panos de limpeza ou toalhas 

de papel
Limpa-vidros

Vidros e Espelhos
1. Aplique o limpa-vidros em um pano ou toalha 

de papel.
2. Limpe a superfície de vidros e espelhos.
3. Passe um pano no metal e plástico nas bordas 

das janelas e dos espelhos.
4. Limpe os dois lados de vidros a menos de 2,50 m 

de altura (em portas e janelas).

Informações adicionais
• Limpe de cima para baixo.
• Concentre-se em remover manchas e impressões 

digitais.

Equipamentos
Sacos de lixo (vários tamanhos)
Sacos de lixo grandes
Limpador de uso geral
Panos de limpeza ou toalha 

de papel

Segurança
• Nunca enfie a mão em um cesto 

para remover o lixo. Ele pode 
conter objetos perigosos.

Cestos de lixo
1. Despeje pequenas quantidades de lixo num saco de 

lixo maior. Se a lixeira estiver úmida ou cheirar mal, 
faça o seguinte:
a. Aplique um limpador de uso geral em um pano 

ou toalha de papel e limpe o cesto.
b. Coloque outro saco de lixo no fundo de cada 

cesto.
c. Substitua o saco de lixo. Amarre com um nó se 

o saco for maior do que o cesto.
2. Coloque o lixo na lixeira ou caçamba que será 

esvaziada por uma companhia de limpeza ou 
pela cidade.

Equipamentos
Aspirador portátil

Segurança
• Verifique o fio para assegurar-se 

de que esteja em boas condições.
• Não passe o aspirador sobre  

o fio.
• Conecte e desconecte o fio pela 

tomada, nunca pelo próprio fio.
• Não estique demais o fio nem 

use extensões.
• Relate imediatamente defeitos dos 

equipamentos ao representante 
do patrimônio da ala.

Móveis de Tecido
1. Verifique o reservatório do aspirador de pó para 

certificar-se de que não esteja cheio.
2. Remova pedaços grandes de lixo antes de aspirar.
3. Aspire as superfícies de tecido e as fendas.

Móveis de tecido podem incluir:
• Sofás
• Cadeiras
• Bancos
• Bancos do púlpito
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