
 

                                                                                                                                                              Página 1 de 2 

 
 

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO CADERNO 6 – EDUCAÇÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS 

 

17/08/2021 EDIÇÃO 4 

COMPLEMENTAR AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIGENTES – EDUCAÇÃO ANEXO 3 

ORIENTAÇÕES PARA A  

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS 
 

Materiais pedagógicos, material de apoio, brinquedos, entre outros 
 

→ Identificar brinquedos e demais objetos pedagógicos laváveis para serem utilizados mediante a 
adoção das práticas de higiene e desinfecção. 

→ Brinquedos e demais objetos pedagógicos não laváveis, não devem ser utilizados e devem 
permanecer guardados em recipiente fechado e local seguro. Exemplo: brinquedos de pano, de 

madeira não impermeabilizada, com aplicação de tecido, massinhas, entre outros que são mais 
difíceis de higienizar neste período. A escola pode fazer kits individuais para uso de cada criança, 
que deverá estar identificado com nome do aluno e ser utilizado em superfície previamente 
higienizada. 

→ No caso de materiais pedagógicos de madeira que não permitem higienização adequada eles 
podem ser utilizados de maneira individual e após o uso devem ser colocados em quarentena e 
só poderá ser novamente disponibilizado para uso após 72 horas e mediante higienização com 
álcool 70% e papel toalha. Demais brinquedos de pelúcia ente outros que não permitem 
higienização não devem ser utilizados.  

→ Não compartilhar brinquedos e demais objetos pedagógicos que não sejam desinfectados antes 
do uso. Os brinquedos em áreas externas poderão ser utilizados, desde que sejam de material que 

possa ser higienizado entre as turmas. 

 

 

Os espaços abertos e ao ar livre devem ser utilizados e o parque também é liberado 
para uso dos alunos nas escolas. Esses locais permitem ventilação e devem ser 

estimulados para realização de atividades, sempre associado ao uso de máscara 
por alunos e trabalhadores.  

Sugestão: organizar kits de brinquedos por turma, que serão higienizados após o 
uso de cada turma. Por exemplo brinquedos para areia. 

 

Os parques que são de madeira tratada (lixada e pintada/envernizada), de plástico 

ou de ferro, podem ser utilizados e a limpeza deve ser realizada entre as turmas, 
antes e após o período de aulas, com pano limpo ou papel descartável e álcool 
líquido a 70%. 

 

 

Os parques de madeira rústica, que não são lixados e pintados (tinta ou verniz) não 
permitem limpeza, portanto não devem ser utilizados.  

  



 

                                                                                                                                                              Página 2 de 2 

 
 

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO CADERNO 6 – EDUCAÇÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS 

 

17/08/2021 EDIÇÃO 4 

COMPLEMENTAR AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIGENTES – EDUCAÇÃO ANEXO 3 

→ Durante as atividades: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem passar por 

processo de higienização com álcool 70% imediatamente após o uso e sempre que for trocar de 
usuário. 

→ No final do período: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem passar por 
processo completo de limpeza e desinfecção ao final do período (ou antes do início das aulas de 
cada turno) seguindo os seguintes passos: 

• Após o uso, armazenar os objetos em recipiente fechado. 

• Em local adequado, realizar a lavagem por meio a fricção com esponja, água e sabão e 
enxaguar. 

• Secar com pano limpo (exclusivo para este fim e utilizado uma única vez) ou papel toalha 
descartável. 

• Realizar a desinfecção com álcool 70% por meio da fricção com pano limpo (exclusivo para 
este fim e utilizado uma única vez) ou papel toalha descartável. 

• Aguardar a total secagem dos objetos até a evaporação do produto. 

• Armazenar em recipiente fechado para nova utilização; preferencialmente em caixas 

plásticas com tampa. 

• Utilizar os EPIs recomendados durante o processo de higienização completa, conforme 
orientação do ANEXO 6. 

→ As caixas plásticas para o armazenamento de brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de 
apoio também devem passar pelo processo de higiene e desinfecção antes de guardar o 
conteúdo também higienizado. 

→ Após a higiene de brinquedos e demais objetos pedagógicos, realizar a higiene das mãos com 
água e sabão líquido ou álcool gel 70%. 

 


