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JUSTIFICATIVA 

 

        O plano de ação, faz-se necessário visando garantir a não disseminação do vírus (CORONA) que esse 

é o fundamental proposito para o restabelecimento das rotinas e da nova normalidade no ambiente 

escolar, através de ações de prevenção da doença no intuito de esclarecer e preparar a equipe escolar 

para um possível e gradual retorno às aulas. 

      No ambiente escolar, este plano tende a amenizar as incertezas de procedimentos e condutas 

comportamentais mais adequadas pela equipe e comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO  
PROTOCOLO DE RETORNO ÁS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS - PRAEP 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE DE ENSINO:  ESCOLA DEPUTADO TARCÍSIO DE JESUS /ESCOLA MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA/ ESCOLA 

LAURINDO INÁCIO 

 

Etapa da Educação Básica: FUNDAMENTAL I 

Total de Alunos: 178 Total de turmas: 11 

Equipe gestora: LAURIVETE DE OLIVEIRA SILVA E MARIZETE PEREIRA SILVA SEBASTIÃO – Direção  
                             JOSEFA DAYSE VALERIANO DA SILVA PORTO – Coordenação 
 

1ª Etapa – Preparação da Equipe 
 

Ação Data /mês Responsável 
 

Status 

Estabelecer parceria com o CRAS na 
execução do protocolo de segurança 
sanitária 

Fevereiro Direção Em andamento 

Reunião com Servidores 
 

02/03 Equipe diretiva Em andamento 

Quantidade de estudantes por 
ambiente 
 

Fevereiro Equipe diretiva Concluído  

Socialização do Plano de limpeza 
 

24/02 Equipe diretiva Em andamento 

Simulação 
 

Março Equipe diretiva Em andamento 

Correções 
 

 Equipe diretiva  

Mobilização dos estudantes 
(compartilhar o protocolo de 
retomada e as orientações na volta 
ás aulas). 
 

Fevereiro Equipe diretiva Em andamento 

Elaboração de material de apoio e 
orientação para segurança e saúde 
dos estudantes e profissionais da 
escola (cartilhas virtuais e/ou 
folheto impresso). 
 

Março Coordenação e 
Professores 

 

 

2ª Etapa – Informações da nova rotina no ambiente escolar (espaços) 
 



TABELA DE ORIENTAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS 

Ambiente  

 
Início de turno escolar  

 
Intervalo escolar  

 
Término de turno escolar  

 
Responsável  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Sa
la

 d
e 

au
la

  

1 – organizar e higienizar a sala e 
mobiliário com água sanitária diluída 
em água; 

2-Limpar piso com solução de água 
+ água sanitária ; 
3- Passar pano limpo nas carteiras e 
todos os 
Serviços gerais objetos presentes 
com uma solução de água sanitária 
+ água; 
4- Limpar os livros que ficam 
armazenados no fim da sala com um 
pano seco; 
5- Manter as janelas e portas 
abertas para circulação de ar fresco 

Durante o horário do 
intervalo deve: 
 
1- Trocar o pano 
disponibilizado na 
entrada da sala com 
solução de água + água 
sanitária; 
2- Passar pano limpo 
nas carteiras e todos os 
objetos presentes com 
uma solução de água 
sanitária + água após a 
merenda. 

Assim que os alunos 
largarem, deve: 
1- higienizar o piso com 
solução de água + água 
sanitária; 
2- Passar pano limpo nas 
carteiras e todos os 
objetos presentes com 
uma solução de água 
sanitária + água. 

Serviços 

gerais  

 

Ação Data /mês Responsável 
 

Status 

Compra dos materiais necessários 
para o cumprimento do protocolo 
 

Fevereiro Direção Em andamento 

Orientações para entrar com 
segurança na escola 
 

Fevereiro Equipe diretiva Em andamento 

Funcionamento da secretaria escolar 
– atendimento aos pais 
(orientações) 
 

Fevereiro Equipe diretiva Concluída 

Orientações para o atendimento a 
comunidade escolar 
 

Fevereiro Equipe diretiva Concluída 

Orientações para o funcionamento 
da sala de aula e gestão 
 

Fevereiro á março Equipe diretiva Em andamento 

Orientações para o funcionamento 
do ambiente externo 
 

Fevereiro Equipe diretiva Em andamento 

Orientações para o funcionamento 
do banheiro e pátio 
 

Fevereiro à março Equipe diretiva Em andamento 

Orientações para o funcionamento 
da cozinha, recebimento e 
distribuição da merenda 
 

Março Equipe diretiva Em andamento 

Orientações para o descarte do lixo 
 

Fevereiro à março Equipe diretiva Em andamento 

3ª Etapa – Monitoramento dos espaços 
 



2 

Sa
la

 d
a 

ge
st

ão
  

1- Passar o pano limpo no piso com 
solução de água + água sanitária; 
2- passar pano limpo nas carteiras e 
todos os objetos presentes com 
uma solução de água + água 
sanitária 

3- manter as janelas abertas para 
circulação de ar fresco. 

Quando encerrar o 

intervalo deverá:  

1- Passar pano limpo 
nas carteiras e todos os 
objetos presentes com 
uma solução de água 
sanitária + água 

Assim que largarem deve, 
1- Passar o pano limpo no 
piso com solução de água + 
água sanitária; 
2- passar pano limpo nas 
carteiras e todos os 
objetos presentes com 
uma solução de água + 
água sanitária 
 

Serviços 

gerais  

 

 

 

  



 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ENTRAR COM SEGURANÇA NA ESCOLA 

PARA OS FUNCIONÁRIOS, ALUNOS E TODA COMUNIDADE ESCOLAR: 

 

1. Na entrada dos alunos, deve ter, no mínimo, 02 funcionários da escola: um para orientar quanto a higienização 

das mãos dos alunos e outro, para organizar a fila com distanciamento de 1,5m;  

2. Sinalizar o distanciamento de 1,5m entre as pessoas na entrada da escola;  

3. Uso de EPI como máscara de acrílico e máscara de tecido para vigias e funcionários que vão acolher os 

estudantes; 

 4. Uso obrigatório de máscara no ambiente escolar para todos os integrantes da comunidade escolar (alunos, 

professores, funcionários, pais);  

5. Aferição de temperatura de todos os integrantes da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, 

pais) por meio de termômetro digital infravermelho de testa, antes de entrar na unidade de ensino;  

6. Higienização das mãos (lavagem das mãos com água e sabão ou uso do álcool gel) ao entrar na escola e sempre 

que possível;  

7. Disponibilizar álcool em gel na entrada da escola;  

8. Higienizar os portões antes e depois da entrada dos alunos.  

9. Organizar fila com distanciamento de 1,5m na entrada e saída dos estudantes;  

10. Estabelecer horários de início e fim do dia escolar, para que as turmas não entrem e saiam ao mesmo tempo 

(Os alunos devem ser liberados aos poucos, e em filas com distanciamento de 1,5m para evitar aglomeração); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESCOLAR - ATENDIMENTO AOS PAIS 

PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ESCOLAR: 

 

1. Higienização das mãos (com álcool gel 70%);  

2. Uso Obrigatório de EPI como máscara de acrílico e máscara de tecido;  

3. Manter o ambiente arejado e limpo; 

4. Para organizar o atendimento dos pais/responsáveis, a direção/secretaria pode organizar atendimento com 

hora marcada ou disponibilizar outros meios de comunicação entre pais e a escola como, por exemplo, solicitação 

de documentos via telefone/WhatsApp, evitando, assim, a ida desnecessária dos responsáveis à unidade escolar.  

 

PARA O ATENDIMENTO À COMUNIDADE ESCOLAR: 

 

1. Sinalizar o distanciamento na entrada da secretaria, como forma de organizar o atendimento e evitar 

aglomeração;  

2. A escola, se possível, deverá instalar proteções de acrílico que separem o espaço entre os funcionários da 

secretaria e o público que será atendido;  

3. Disponibilizar álcool gel 70% para o público que será atendido; 

 

FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA E GESTÃO 

 

SALA DE AULA:  

      Organizar a disposição dos assentos de maneira que o distanciamento seja efetivado em 360º em todos os 

conjuntos de bancas utilizados. Por exemplo: (modelo 1) na primeira fila, um conjunto de banca deve ser 

disponibilizado para utilização, intercalando dois conjuntos de banca sem utilização até o final da fila. Na segunda 

fileira, começar de forma inversa.  

1. Cada estudante deve levar para sala de aula apenas objetos necessários para uso pedagógico (não levar 

batom, espelho e etc); 

2. Não permitir os empréstimos de objetos entre os estudantes;  

3. Manter o distanciamento entre as pessoas, inclusive entre professor e aluno;  



4.  Higienizar as salas de aula, de forma que as carteiras, piso e demais móveis estejam desinfectados antes 

da entrada dos alunos à unidade de ensino;  

5.  Disponibilizar, na entrada, deve ser colocado um tapete de tecido embebido com água sanitária misturada 

com água, que deve ser lavado constantemente, para alunos e professores limparem os pés antes de 

entrarem;  

6.  Afixar cartazes informativos, tanto na entrada quanto dentro de cada ambiente, informando como utilizar 

os espaços, contendo orientação do protocolo sobre os cuidados que todos devem ter para evitar o 

contágio da Covid-19; 

7. O aluno deve trazer sua garrafinha para poder beber água.  

       OBSERVAÇÃO: Cada sala de aula será disponibilizada um recipiente com álcool gel para que alunos e 

professores possam utilizá-los. 

 

 

SALA DA GESTÃO: 

A sala da gestão  deverá:  

 
1. Organizar de forma a manter o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas; 

2. Disponibilizar álcool gel para uso dos servidores e visitan 

3. tes; 

4. Permanecer no ambiente, obrigatoriamente, com máscara de tecido e/ou de acrílico para proteção facial; 

5. Higienizar a sala e mobiliário com solução de água sanitária de acordo com a orientação para cada 

superfície; 

6. Manter as janelas e portas abertas para circulação de ar, favorecendo um ambiente arejado; 



7. Organizar a disposição dos assentos de maneira que estabeleça o distanciamento de 1,5m entre 

as pessoas. 

 

 

 

 

FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE EXTERNO 

1. Organizar horários de entrada e saída dos estudantes das salas de aula de forma que evite 

aglomeração; 

2.  Sinalizar rotas dentro da escola para que os alunos mantenham distância entre si;  

3. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento 

social;  

4. Disponibilizar assentos com distanciamento já determinado, isolando o espaço que não devem ser 

utilizados com tarjetas de proibição fixa no local;  

5. Delimitar a capacidade máxima de pessoas nos ambientes compartilhados afixando cartazes 

informativos nos locais. 

6. Definir servidor para acompanhar os estudantes durante a passagem pelos lugares externos às salas para 

acompanhamento da execução dos protocolos de segurança definidos;  

7. Adotar um comportamento amigável, sem contato físico, evitando, por exemplo, abraços e apertos de 

mãos;  

8. Disponibilização das medidas de prevenção em linguagem acessível ao estudante (cartazes espalhados 

pela escola). 

 

BANHEIROS 

 

 

1. Definir um servidor e uma servidora para permanecerem nos banheiros dos estudantes para 

acompanhamento da execução dos protocolos de segurança definidos; 

2. Limitar o número de entrada de alunos ao mesmo tempo aos banheiros de acordo com o espaço do 

banheiro de cada escola; 

3. Orientação constante para os alunos sobre a importância da higienização das mãos corretamente (fazer 

cartazes informativos e fixar em locais visíveis); 

Solução de água sanitária de acordo com o objeto a ser limpo 

Carteiras = 25 ml de água sanitária para cada litro de água. 

Livros = Passar pano seco e limpo com uma solução de 25 ml de água sanitária para cada litro de água.  

Pisos = 5o ml de água sanitária para cada litro de água. 



4. Manter a porta principal dos banheiros sempre aberta para evitar a contaminação das mãos após a 

higienização.; 

5. Equipar pias com água e sabão; 

6. Higienizar os banheiros ao menos 2 vezes por turno, dando prioridade também às maçanetas e 

interruptores, garantindo assim o menor risco de contaminação; 

7. Disponibilizar lixeira com tampa com acionamento por pedal próximo às pias. 

 

 

PÁTIO (BEBEDOURO) 

 

 

1. Higienizar os bebedouros ao menos 2 vezes por turno com solução de água sanitária; 

2. A utilização dos bebedouros deve acontecer exclusivamente por meio de uso de copos 

individuais, sendo vedado o consumo da água diretamente dos bebedouros; 

3. Manter distanciamento de metro e meio (1,5m) entre as pessoas; 

4. Divulgar a proibição de acesso ou permanência sem uso de máscara; 

5. Realizar   a  limpeza   e  desinfecção   constante   das superfícies dos bebedouros e 

equipamentos de uso comunitário (Preconiza-se a limpeza das superfícies, 

comdetergente neutro, seguida de desinfecção com solução de água sanitária, álcool 70% ou 

outra solução sanitizante de efeito similar); 

6. Fixar materiais informativos sobre a prevenção da gripe, em locais de grande circulação de 

estudantes, funcionários e familiares. 

7. Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de água sanitária ou 

outro desinfetante indicado para este fim; 

8. Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das 

portas, corrimãos, botões de puxadores, bancos, mesas, interruptores, acessórios em 

instalações sanitárias, etc. com álcool 70%, solução de água sanitária ou preparações 

antissépticas, sanitizantes de efeito similar; 

9. Organizar lixeiras com tampas com acionamento por pedal em locais estratégicos. 
 

 

AMBIENTE INTERNO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 



           Visa formatar o desenvolvimento de ações objetivando adequações necessárias às boas práticas de 

produção e manipulação de alimentos no retorno presencial das aulas na Rede Municipal. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

1. Todos os produtos, acessórios e equipamentos utilizados para a higienização da UANE (Unidade de 

Alimentação e Nutrição Escolar) devem ser de uso exclusivo, não podendo ser compartilhados com outros 

ambientes e setores; 

2. A limpeza e desinfecção de pisos e paredes próximas às bancadas devem ser diárias e sempre que 

necessário, devem ser enxaguados com água corrente até a remoção total do detergente; 

3. A retirada de água do piso pode ser realizada com rodo de uso exclusivo para o local, e este após utilizado 

deve ser lavado e desinfetado; 

4. Utilize um único produto para o procedimento de desinfecção (Na desinfecção, produtos químicos 

específicos deverão ser utilizados. Nunca misturar os produtos); 

5. As bancadas e utensílios devem ser sanitizados diariamente antes do preparo dos alimentos com água e 

sabão, enxaguar com água abundante, borrifar água clorada e deixar secar naturalmente. 

 

RECEBIMENTO E ESTOQUE 

 

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES: 

 

1. Os colaboradores envolvidos na recepção das matérias-primas e insumos devem dispor de instalações 

adequadas e acessíveis para a lavagem das mãos, com o fornecimento de EPIs - equipamentos de proteção 

individual;  

2. Como medida de redução da disseminação da COVID-19, recomenda-se reforçar as rotinas de higienização das 

superfícies em que há maior contato dos colaboradores;  

3. Transferir os hortifrutis recebidos para as caixas plásticas ou sacos plásticos transparentes utilizado para esse 

fim, que deverão estar higienizados e desinfetados;  

4. Higienizar todas as embalagens impermeáveis com água e sabão e/ou álcool a 70%, antes de serem 

armazenadas. Nas demais embalagens, borrifar álcool 70% friccionando com pano multiuso limpo;  

5. Priorizar os gêneros alimentícios que se encontram com prazo de validade mais próximo para evitar o 

desperdício.  

 



COZINHA/ REFEITÓRIO  

ÁREA DE PRODUÇÃO (cozinha):  

 

1. Uso obrigatório de máscaras de proteção para todos os colaboradores na área de produção e fora dela;  

2. Os colaboradores devem vestir os uniformes completos (uniforme, touca, avental e sapatos fechados) e limpos 

e os EPI’s (luvas e máscaras) somente no local de trabalho, fora da área de produção e os mesmos não devem ser 

compartilhados;  

3. Rotinas de higienização (POP’s) intensificadas, registradas e monitoradas por meio de planilhas e checklist (em 

anexo), arquivando-as na pasta de boas práticas;  

4. Uso de solução clorada e/ou álcool 70% nas rotinas de higienização e limpeza das bancadas e utensílios. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES: 

 

1. A escola deverá realizar a distribuição da merenda na própria sala de aula, levando em consideração todos os 

cuidados de higienização: uso de máscara e luvas pelos responsáveis pela distribuição, desinfecção das carteiras 

antes e depois da refeição e borrifar álcool a 70% nas mãos dos alunos;  

2. No momento da distribuição dos alimentos, oferecer as preparações, higienizar os utensílios de forma correta 

com água e sabão e sanitizar;  

3. Os servidores devem utilizar máscaras e proteção facial em acrílico durante a distribuição da merenda;  

4. Usar luvas descartáveis no momento da distribuição de alimentos que precisem ser manuseados, como (frutas, 

biscoitos, bolo e pães);  

5. Organizar a distribuição, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre servidores e estudantes; 

(Solicitar apoio do grêmio estudantil e/ou representante de turma)  

6. Os estudantes devem manter as máscaras acondicionadas em saco plásticos, não devem ficar sobre as 

carteiras, durante a merenda;  

7. Fazer uso de nova máscara higienizada após a merenda. 

 

DESCARTE DO LIXO 

 

Resíduos Sólidos ou Lixo: qualquer substância ou objeto, com consistência sólida ou semissólida, que será 

descartado.  

 

1. As UANE devem dispor de coletores (lixeiras) de fácil higienização e transporte, em número e capacidade 

suficientes para conter os resíduos, identificados e em bom estado de conservação (RDC 216/2004);  



2. Todo resíduo deve ser acondicionado em sacos impermeáveis, de material resistente à ruptura e vazamento 

contidos no seu interior;  

3. O limite de peso dos sacos deve ser respeitado para evitar avaria;  

4. Trocar, quantas vezes forem necessárias, o saco de lixo antes que fique cheio, para que possa ser bem fechado 

e removido para a área externa;  

5. Definir o ponto de descarte do lixo em local com pouca circulação;  

6. Retirar resíduos da cozinha por acesso diferente por onde entram os gêneros alimentícios (Na total 

impossibilidade de evitar este cruzamento, o lixo deve ser retirado em horário diferenciado do recebimento dos 

gêneros alimentícios);  

7. Os resíduos secos provenientes de embalagens dos gêneros alimentícios (papel, vidro, plástico e metal) devem 

ser separados para reciclagem;  

8. Higienizar adequadamente as mãos SEMPRE após o manuseio do lixo;  

9. Todas as vezes que recolher os resíduos, a lixeira deverá ser lavada e higienizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I - ficha de monitoramento Covid-19: 

 

FICHA DE MONITORAMENTO COVID-19 

Nome da escola: GERE: 

Turma: Turno: 

CPF:    

 
(  )|Não informado 

Sexo: (Marcar X) 

 
(  )Masculino 

    

 
(  )Feminino 

 

Nome Completo: 

Nome Completo da Mãe: 

Idade: CEP:  -   

Endereço: 

UF:    Complemento: 

Município de Residência: Número: 

Bairro: 
 

Telefone Celular: (

 ) 

Telefone do contato: 

( ) 

 
Data da Notificação:  /  /   

Sintomas: (Marcar X) 

 
| | Dor de Garganta 

 

 

| 

 

 

| Falta de ar    | |Febre 

  

 

| 

  

 

| Tosse | 

 

 

|Outros 

Informações complementares e observações: 

 

 



 
 
 

APÊNDICE II - check list para verificação diária em atenção ao protocolo de retorno às aulas 

CUIDADOS PESSOAIS S N NA 

Uniformes completos e Limpos    

Máscara de tecido    

Proteção facial em acrílico    

Funcionários com unhas Curtas e limpas    

Realizam higiene das mãos adequadas e frequentes    

Pias abastecidas com sabonete bactericidas, álcool 70 % 

e papel toalha descartável 

   

O manipulador está evitando falar, cantar, assobiar 

durante a produção de alimentos. 

   

Ausência do uso de qualquer tipo de adorno (anel, 

aliança, relógio, pulseira, corrente). 

   

Algum manipulador com sintomas de síndrome gripal.    

CUIDADOS AMBIENTAIS S N NA 

Disposição de cartazes visíveis no ambiente sobre 

higienização das mãos e uso de máscaras 

   

Disponibilização de pano molhado com solução clorada 

na entrada das salas 

   

Desinfecção do refeitório piso parede e mobília, 

interruptor (limpeza + desinfeção) 

   



RECEBIMENTO DE ALIMENTOS S N NA 

Entregadores só entram se for extremamente necessário    

Entregadores realizam a adequada higienização das mãos 

antes de entrar na unidade de ensino 

   

Entregadores entram devidamente paramentados com 

máscaras e proteção facial em acrílico 

   

Embalagem dos produtos são higienizadas antes de serem 

armazenados 

   

DISTRIBUIÇÃO/ CONSUMO DE ALIMENTOS S N NA 

Presença de cartaz e/ou orientação de funcionários sobre 

realizar procedimento de higienização das mãos antes de 

realizar as refeições 

   

Espaçamento entre alunos de pelo menos 1,5 metro 

durante a permanência na escola 

   

Higienização reforçada de utensílios e equipamentos    

Estoque suficiente de produtos de limpeza para uso na 

área de produção, estoque e distribuição de alimentos 

   

EXECUTA AS DESCRIÇÕES DO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO POP´s 

   

S- Sim / N- Não / NA- Não se aplica 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE III Checklist 

 

 

 

 

 

UNIDADE ESCOLA:  

 

 

 

 
 

DATA OBSERVAÇÃO RESPONSÁVEL 

   

   

   

   

   

   

   

   

CHECKLIST 

 

CONTROLE DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 



 

 

ANEXO I - Informações para uso consciente da água sanitária 

 

 

SOLUÇÃO DILUÍDA DE ÁGUA SANITÁRIA 

 

CONCENTRAÇÃO INDICAÇÃO COMO PREPARAR 

 

 

 
0,05% 

-Descontaminação de superfícies 

diversas como mesas, cadeiras, 

bancadas, maçanetas, chaves, até 

embalagens de produtos trazidos 

do supermercado ou recebidos de 

serviços de entrega. 

Numa garrafa com capacidade 

para 1 litro adicione um pouco 

de água; separe 25 ml de água 

sanitária e acrescente; na 

sequência, complete o volume 

da garrafa com mais água e 

agite para homogeneizar. 

 

 

 
0,1% 

- Desinfecção de banheiros e 

Pisos onde não existem casos 

Confirmados ou suspeitos de 

COVID-19. 

-Desinfecção das solas de 

calçados. 

Numa garrafa com capacidade 

para 1 litro adicione um pouco 

de Água; separe 50 ml de água 

sanitária e acrescente; na 

sequência, complete o volume 

da garrafa com mais água e 

agite para homogeneizar. 

 

 

 
0,5% 

- Desinfecção de ambientes onde 

existem pessoas com suspeita ou 

confirmação da COVID-19. 

- Desinfecção de ambientes 

externos em locais públicos de 

grande circulação, como ruas 

praças, pátio. 

Numa garrafa com capacidade 

para 1 litro adicione um pouco 

de água; 

Separe 250 ml de água 

sanitária e acrescente; na 

sequência, complete o volume 

da garrafa com mais água e 

agite para homogeneizar. 

Orientação retirada da cartilha do conselho Federal de Química, Perguntas e Respostas- água sanitária. 

 

 

 

 

 



 


