
13h00

Logo no início do turno, checar rapidamente todos os banheiros:

-trocar a sacolinha do lixo

-verificar a necessidade de repor papel higiênico (3 rolos)

13h10

Lavanderia (passo 1 de 2):

-colocar para lavar na máquina, todas as roupas de cama, cobertores e toalhas 

que estiverem no baldão localizado no staff room

13h30

Limpar e organizar os quartos (feminino, misto e privados):

-recolher plásticos, embalagens ou qualquer sujeira deixada pelos hóspedes

-recolher quaisquer itens pendurados nas camas e colocar nos ganchos

-passar paninho nas prateleiras

-trocar a sacolinha do lixo

-varrer o chão dos quartos

-passar pano no chão dos quartos com cloro+desifetante+água

-limpar os espelhos

Lavanderia (passo 2 de 2):

-estender todas as roupas de cama, cobertores e toalhas lavados na máquina

-recolher do varal todas as roupas de cama, cobertores e toalhas que foram 
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15h00
-recolher do varal todas as roupas de cama, cobertores e toalhas que foram 

estendidas no dia anterior (apenas os que estiverem completamente secas)

-dobrar e guardar organizadamente no móvel localizado no staff room todas as 

peças recolhidas do varal

15h30

Limpar e desinfetar a cozinha:

-guardar toda a louça (pia vazia)

-limpar a pia com cloro+desinfetante+água

-limpar o fogão com cloro+desinfetante+água

-trocar a sacolinha do lixo

-passar o paninho nas prateleiras

-verificar a necessidade de repor o detergente

CONTINUA ===>



15h30

CONTINUAÇÃO ===> 

-verificar a necessidade trocar o pano de prato, o pano de pia ou a esponja (caso 

haja necessidade de trocar os panos de prato e/ou de pia, lavá-los à mão e 

estender no varal de panos ao lado da cozinha)

-verificar a necessidade de trocar o saco de lixo grande

-varrer o chão da cozinha

-passar pano no chão da cozinha com cloro+desifetante+água

16h00

Limpar os banheiros:

-passar pano no chão do banheiro com desinfetante+cloro+água

-trocar a sacolinha do lixo

-verificar a necessidade de repor papel higiênico (3 rolos)

16h30

Limpar e organizar as áreas comuns (corredor, sala e área externa):

-varrer o chão do corredor

-passar pano no chão do corredor com cloro+desifetante+água

-organizar sofá da sala

-passar paninho na mesa da recepção e nas madeiras do sofá (tv e laterais)

-verificar a necessidade de lavar os potinhos e repor a água dos gatos

-varrer o chão da sala

-passar pano no chão da sala com cloro+desifetante+água

-recolher plásticos, embalagens ou qualquer sujeira deixada pelos hóspedes

-trocar a sacolinha do lixo da aréa externa-trocar a sacolinha do lixo da aréa externa

-esvaziar cinzeiros da área externa

-passar o paninho nas mesas e no sofá da área externa

-afastar as mesas e varrer o chão da área externa

-passar pano no chão da área externa com cloro+desifetante+água
17h30 Atividade extra (consultar cronograma)

!!!!!!!

ATENÇÃO: 

-os panos de chão utilizados no turno devem ser lavados à mão e estendidos

-mesmo fora do seu turno, caso perceba algo fora do comum, se possível procure 

solucionar o problema ou avise o voluntário responsável no momento

-aqui é a nossa casa, mesmo que para alguns apenas temporariamente, que tal 

mantermos um ambiente agradável e amoroso de se viver?

-quando cada um se ajuda, o trabalho e a vida ficam mais leves para todos!
18h00 Fim do turno da tarde


