
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento Operacional Padrão – POP 

CSL | GRP 

 

 

  



  

 

Nos orgulhamos de ser a primeira “CleanTech” do Brasil e criamos uma 
verdadeira disruptura na desinfecção de ambientes escolares 
 
Somos a GRP Serviços: 
Gestão, Resultados e Pessoas 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Processos padronizados para limpeza e desinfecção dos ambientes do Colégio São Luis 

O que mudamos 

 

1. Treinamos e capacitamos nossos Auxiliares de Limpeza e os tornamos Líderes e Agentes de 

Higiene. 

2. Limpeza para nós significa agora higienização e desinfecção, com obediência às rotinas e 

protocolos de trabalho (periodicidade constante e necessária). 

3. Incentivamos, por meio de processos educativos, o uso de máscaras em todos os públicos 

frequentadores (diretos e indiretos) do Colégio. 

4. Todos os nossos Líderes e Agentes de Higienização usam equipamentos de prevenção e 

proteção para a realização das suas atividades; 

5. O face shield, agora, é tão indispensável quanto luvas, botas, óculos e máscaras. 

6. Usamos produtos Desinfetantes regulado e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA): Peroxy(Peróxido de Hidrogênio) 

7. Transformamos o uso de equipamentos tradicionais e adotamos vassouras mágicas e robôs de 

aspiração com filtros antiorganismos. 

8. Atuamos com Responsabilidades Social, Ambiental e Econômica. 

 

  



  

 

 

  

N° de colaboradores: 4 Tempo de execução: 9:00 horas

Objetivo:  

Materiais, equipamentos/EPI e produtos necessários: 

Execução da tarefa: 

Como:

das superfícies, para o ar, correndo o risco de contaminação nas refeições;

4 - Os colaboradores da limpeza, irão utilizar mop água com o desinfetante biocida sem cheiro,

a cada troca de turno dos alunos no refeitório, retirar os restos de comidas que estão sobre ás mesas com um pano

1 - Durante a refeição dos alunos todos os colaboradores que ficarem responsável pela desinfecção do refeitório

deverão estar devidamente uniformizados, com seus uniformes limpos, esses ficarão fixos do refeitório,

tomando os devidos cuidados, garantindo o controle das bactérias do local, por ser um dos ambientes, onde as

8 - Com o detergente que estará no borrifador, esborrifar à solução no piso, e esfregar com Lt uma fibra verde;

9 - Remover a sujeira com o auxílio do mop água, na sequência, passar outra demão de mop água com o peróxido

de hidrogênio:

10 - Recolher todos os materiais e equipamentos, lavar e guardar na DML;

11 - Organizar a DML

de microfibras, embebecido com álcool a 70%.

5 - Quando a última equipe de alunos saírem inicia-se a limpeza geral;

6 - Tirar todos os restos de comida que estiver sobre as mesas e cadeiras, limpar o piso;

7 -Desinfectar ás mesas a seco, com o detergente neutro já diluído no borrifador, borrifar à solução numa fibra

limpando todas as mesas, secando com um pano úmido de microfibras, e logo fazer o mesmo procedimento

nas cadeiras, por fim finalizar a desinfecção das mesas e cadeiras com o álcool líquido a 70%;

Supervisor/líder Antes e após à limpeza

VERIFICAÇÃO
Responsável Periodicidade

bactérias se proliferam em questão de minutos, esse local requer toda atenção especial;

2 - Esses colaboradores utilizarão os equipamentos de epi’s tais como: Touca para prender os cabelos, luvas, 

3 - No horário das refeições dos alunos, evitar qualquer tipo de varrição, pois com isso estamos jogando as bactérias

Procedimento Operacional Padrão

 PROCESSO: DESINFECÇÃO DO REFEITÓRIO

Quando:

Eliminar todos os tipos de microrganismo causadores de doenças, bactérias fungos e vírus;

01 carro funcional, 02 carros mop  água com 15 litros de peróxido de hidrogênio diluído, 02 mop pó, 04 borrifadores 

com 450 ml detergente neutro diluído, 04 borrifadores com 450 ml de álcool a 70% ,  04 borrifadores com 450 ml de 

peróxido diluído, 01 sacos de lixo de 100 litros, 04 fibras brancas, 08 panos de microfibras, 04 baldes de 15 litros, 04 

máscaras faciais, 04 pares de luvas, 04 toucas de cabelo;

Limpar as mesas, cadeiras, batentes, portas, bancadas, lixeiras, piso; Diária: tempo 

integral, cobertura 

do ambiente das 

07:00 às 21:00h.



  

 

 

 

 

N° de colaboradores: 4 Tempo de execução: 0:15 horas

Objetivo:  

Materiais, equipamentos/EPI e produtos necessários: 

Execução da tarefa: 

Como:

VERIFICAÇÃO
Periodicidade

Antes e após a limpeza

Responsável

Supervisor/líder

 Higienizar toda a sala para deixá-la em condições de uso.

01 carro funcional, 02 borrifadores, 01 carro mop água, 01 mop pó, 450ml detergente neutro diluído no borrifador, 

450 ml desinfetante biocida diluído no borrifador,  02 sacos de lixo de 100 litros, 18 sacos de lixo 15 litros, 01 fibra 

branca,  01 vassoura mágica, 01 pano de microfibra, 01 par de luvas, 01 máscara facial.

Limpar mesas, cadeiras, mobílias, lousa, apagadores, janelas, batente das janelas, persianas, 

espelhos das tomadas, aparelhos retroprojetores, tirar manchas das paredes, limpar rodapés 

do piso, porta de acesso. E caso seja as salas de aulas do infantil, incluir a limpeza dos 

banheiros, como: Vaso sanitário, pias, bancadas, espelhos, interruptores/espelhos, retirar 

lixo, lavar as lixeiras e fazer troca dos sacos se necessário. 

entrada, utilizando o desinfetante biocida que estará diluído pronto para uso no carrinho (nunca colocar o esfregão,

do mop água, sujo na solução. Usar sempre um balde já reservado com água limpa, após tirar o excesso da água

3 -Iniciar a higienização das mobílias, persianas, espelhos dos interruptores (verificar a sujidade do pano e lavá-lo

 com água limpa reservada no balde;

4 - Após a finalização do item 3, limpar à porta de entrada, tirar as manchas das paredes, limpar os rodapés.

5 - Mopear todo o piso com o mop pó limpo e sem sujidade, iniciando sempre do ponto mais distante, sentido a 

1 - Recolhimento do lixo: Recolher o lixo, e colocar no carro funcional, (somente fazer a substituição do saco 

mergulhar na solução novamente e continuar com o procedimento). 

7 - Finalizar a entrega da limpeza deixando com a placa sinalizadora de piso molhado e recolhendo-a quando piso

estiver seco.

existente caso o mesmo esteja rasgado, furado e com sujeira grudada).

2 - Limpeza das mesas e cadeiras: Borrifar a solução no pano microfibra e iniciar a higienização das mesas e cadeiras.

porta de entrada, juntando a sujidade próximo a porta, recolher com a pá e descartá-lo saco de lixo, do

carro funcional.

6 - Mopear o chão em formato de oito com o mop água. Sempre iniciar do ponto mais distante para a porta de 

Procedimento Operacional Padrão

Quando:

Diária:

1 vez ao dia.

 PROCESSO: LIMPEZA GERAL DAS SALAS DE AULA



  

 

  



  

 

 

  

N° de colaboradores: 3 Tempo de execução: 0:20 minutos

Objetivo:  

Materiais, equipamentos/EPI e produtos necessários: 

Execução da tarefa: 

Como:

VERIFICAÇÃO
Responsável Periodicidade

Supervisor/líder Antes e após à desinfecção

balde que estará reservado com água limpa;

6 - Finalizar a limpeza recolhendo todos os materiais e equipamentos de limpeza, lavando e guardando na DML;

7 - Organizar a DML

3 - Mopear o chão com o mop pó em formato de oito, sempre iniciar do ponto mais distante para a porta de entrada

entrada;

4 - Com 450 ml de peróxido  de hidrogênio diluído no borrifador, embebedar à flanela de microfibra com a solução, 

 e iniciar a desinfecção nas mesas, cadeiras, mobílias e apagadores, portas, espelhos dos interruptores, maçaneta,

batentes das janelas, lousas,

5 - Com a solução diluída no carro mop água, iniciar à desinfecção do piso, lavando sempre o esfregão do mop no

1 - Sinalizar à área com à placa sinalizadora

2 - Recolher o lixo, e colocar no saco ramper do carro funcional, (somente fazer a substituição do saco existente, 

existente caso o mesmo esteja rasgado, furado e com sujeiras grudadas). Desinfeta as lixeiras;

Fazer a desinfecção nas mesas, cadeiras, mobílias, lousa, apagadores, janelas, batente das 

janelas, persianas, espelhos das tomadas, aparelhos retroprojetores, tirar manchas das 

paredes, limpar rodapés do piso, porta de acesso. E no caso seja as salas de aulas do infantil, 

incluir a desinfeção dos banheiros, como: Vaso sanitários, pias, bancadas, espelhos, 

interruptores/espelhos, retirar lixo, lavar as lixeiras e fazer troca dos sacos. 

Diária:

1 vez ao dia.

Procedimento Operacional Padrão

 PROCESSO: DESINFECÇÃO: SALAS DE AULAS

Neutralizar os microrganismos das superfícies, evitando doenças, bactérias, fungos e vírus.

01 carro funcional, 01 carro mop água, 01 mop pó, 01 borrifador com 450 ml detergente neutro diluído, 02 

borrifadores com 450 ml de álcool a 70% ,  02 borrifadores com 450 ml de peróxido diluído, 01 sacos de lixo de 100 

litros, 13 sacos de lixos 15 litros, 02 fibras brancas, 04 panos de microfibras, 01 balde, 02 máscaras faciais, 02 pares 

de luvas;

Quando:



  

 

 

  

N° de colaboradores: 1 Tempo de execução: 0:02 minutos

Objetivo:  

Materiais, equipamentos/EPI e produtos necessários: 

Execução da tarefa: 

Como:

Procedimento Operacional Padrão

 PROCESSO:  MANUTENÇÃO: SALAS DE AULA

Deixar o ambiente adequado para o uso.

01 Carro funcional, 01 carro mop água, 01 mop pó, 04 panos de microfibra, 15 litros de desinfetante biocida diluído, 

450 ml detergente neutro, 01 saco de lixo de 60 litros, 01 sacos de lixos de 15 litros, 01 par de luvas, 01 máscara 

facial;

Quando:

Retirar o lixo das lixeiras, organizar mesas, cadeiras e mopear o piso.

Diária:

1 vez ao dia.

Supervisor/líder Antes e depois da limpeza

VERIFICAÇÃO
Responsável Periodicidade

nal.

4) Recolher o material e guardá-lo na DML;

5) Organizar a DML.

1) Retirar o lixo das lixeiras;

2) Organizar mesas e cadeiras;

3) Caso tenha sujidade no piso, mopear com o mop pó, recolher o lixo e descartá-lo no saco ramper do carro funcio



  

 

 

 

N° de colaboradores: 1 Tempo de execução: 2:15 horas

Objetivo:  

Materiais, equipamentos/EPI e produtos necessários: 

Execução da tarefa: 

Como:

Procedimento Operacional Padrão
 PROCESSO: DESINFECÇÃO GERAL NOS BANHEIROS

Remover toda sujidade visível e invisível do ambiente

Quando:
Diária: Funcionário 

alocado por tempo 

integral

01 Placa sinalizadora de piso molhado, 01 carro funcional, 02 sacos de lixos de 100 litros, 18 sacos de lixos para troca,  

01 balde de 15 litros, 10 litros de detergente neutro diluído ou ( detergente clorado) 5 litros de desinfetante biocida 

diluído no galão, 01 borrifador para colocar o desinfetante biocida diluído, 01 Lt, 02 fibras branca, 04 panos de 

microfibra com cores diferenciadas, 01  carro mop água, 01 rodo, 01 par de luvas, 01 par de botas, 01 máscara facial. 

Limpar paredes, espelhos, pia, torneiras, divisórias, lixeiras, tampas das lixeiras, espelhos 

dos interruptores, vasos sanitário e mictórios, portas, maçanetas, piso (término).

Supervisor/líder Antes e após  limpeza

VERIFICAÇÃO
Responsável Periodicidade

a limpeza dos espelhos, na sequência passar um pano seco.

4 - Colocar no borrifador 450 ml de detergente neutro, borrifar sobre a pia e torneiras, após lavar a pia e a torneira 

com a fibra branca, logo após box, divisória e fazer o enxague.

5 - Colocando a mesma fibra no lt, iniciar a lavação das paredes, portas e lixeiras, fazer o enxague;

Obs: Não enxaguar as portas com água, para não danificar a madeira, retirar o excesso do sabão com pano,

lavando sempre esse pano.

1 - Sinalizar a área com a placa piso molhado;

2 - Retirar todos os sacos de lixo, fazendo o descarte no carro funcional;

3 - Com a solução do detergente neutro embebecer um pano de microfibras com detergente neutro, executar 

10 - Com o terceiro pano de microfibra embebecido com desinfetante, secar as lixeiras e as tampas das lixeiras

reservando esse pano e separando-o no saquinho dos demais evitando assim a contaminação cruzada.

7 - Esborrifar a solução do detergente neutro no piso, esfregar com o Lt colocando a terceira fibra, reserve essa 

fibra e faça o enxague.

8 - Secar todos os itens (pias, torneiras, divisórias, portas, paredes) utilizando um pano limpo e desinfetante 

reserve esse pano, separando-o dos demais.

9 - Com outro pano embebecido com desinfetante secar os vasos e mictórios, reservar o pano no

saquinho separando-o dos demais.

6 - Com outra fibra, iniciar a lavação dos vasos sanitários e mictórios, esborrifando a solução nas tampas e dentro

do vaso, esfregar dentro do vaso com a vassoura própria de higienização de vasos sanitário.

Fazer o enxague, retirando todo o produto;

Obs: Nunca utilizar aqueles produtos que caíram no chão, que foram de enxagues dos vasos sanitários, pois ali

podem conter urina. Descartar todos restos de produtos dos enxagues que sejam das (paredes, divisórias e pias) 

para o ralo;



  

 

  



  

 

O detalhamento dos processos demonstrados acima e dos outros ambientes 

da escola, poderão ser consultados ao clicar no link abaixo: 

 

Planilha em 

POP-PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO CSLGRP  -  Somente Leitura.xlsm
 

 

 

 

 

GRP Serviços 

Empresa Terceirizada 

https://www.saoluis.org/intranet/uploads/docs/Planilha_em_POP-PROCEDIMENTO-OPERACIONAL-PADRAO-GRP-CSL.xlsm

