
Seguindo essas recomendações a seguir, os bens patrimoniais móveis* fornecidos pelo Instituto Fundepar para as escolas públicas do Estado do Paraná 

podem ter uma maior durabilidade. Assim, a unidade escolar estará suprida com mobiliário em perfeitas condições por muito mais tempo. A responsabilidade 

deve ser solidária dos funcionários, alunos e comunidade escolar.

*Os mobiliários fornecidos pelo Instituto Fundepar predominantemente 

confeccionados em aço carbono, possuem tratamento antiferrugem da estrutura 

e pintura eletrostática (epóxi e poliéster) polimerizada em estufa, visando a 

qualidade da aquisição de fogões industriais, armários, arquivos, estantes, mesas 

e cadeiras diversas; conjuntos de mesa e cadeira para alunos e professores.

ITENS E OBJETOS 

Incentive os alunos da sua escola a zelarem e valorizarem o bem público, inclusive pelos pequenos objetos como 
talheres e canecas e sempre que possível, peça assistência técnica ao produto ou faça pequenos reparos antes de 
solicitar novo material à esta coordenação.

 MOBILIÁRIO  E  EQUIPAMENTOS

RECOMENDA-SE

Utilize os móveis escolares unicamente para a função a qual foi destinado. Zelar pelos 
pequenos reparos e pela manutenção preventiva do bem.

Atentar-se sempre ao manual de instruções e orientações do fabricante para instalação, 
operação e conservação dos equipamentos, fogão, geladeira, ventilador, central de água, 
aparelhos de ar condicionado, entre outros.

CUIDADO

A limpeza deve ser feita somente com produtos neutros em pano umedecido, 
eliminando toda a umidade.

Não encharcar o chão nem o piso da cozinha para não manter os pés dos móveis e 
eletrodomésticos úmidos por muito tempo. Isso pode danificá- los a longo prazo.

NÃO UTILIZE

Balde, mangueira ou lavadora de alta pressão para a limpeza;

Palhas de aço em quaisquer das superfícies do fogão, geladeira ou móveis de aço;

Ácidos, limão, vinagre, abrasivos ou outros produtos tóxicos.

EVITE
O uso de produtos que contenham soda cáustica, água sanitária, cloro ou álcool em 
sua composição.

RECOMENDA-SE

Higienizar o fogão imediatamente após o preparo das refeições para evitar que a sujeira 
seque e se torne mais difícil de remover.

Passe uma esponja com água e sabão, secando em seguida com um pano. Utilize também 
um produto desengordurante.

Verificar periodicamente a vida útil da mangueira de gás e realizar a substituição sempre 
que necessário.

CUIDADO Com os bicos do fogão. Para não entupirem, lave com água fervente e sabão.

NÃO UTILIZE

Esponjas de aço, facas ou quaisquer objetos pontiagudos para arrancar a sujeira do fogão 
e do forno. Isso risca e danifica o revestimento.

Ácidos, limão, vinagre, abrasivos ou outros produtos tóxicos.

 GELADEIRA

RECOMENDA-SE A geladeira deve ficar sempre em uma superfície plana, do contrário a vedação das portas 
poderá ser comprometida e o motor sobrecarregado.

CUIDADO

O transporte da geladeira deve ser feito em pé e depois disso, deixe ao menos 2 horas sem 
ligar.
Mantenha a porta da geladeira aberta o mínimo possível, só a abra quando já tiver definido 
o que vai pegar para evitar o desperdício de energia.

NÃO UTILIZE
Balde, mangueira ou lavadora de alta pressão para a limpeza; Palhas de aço em quaisquer 
das superfícies;
Ácidos, limão, vinagre, abrasivos ou outros produtos tóxicos.

ATENÇÃO Preste atenção nas borrachas da geladeira, pois elas devem estar sempre em boas condi-
ções para vedar bem a porta evitando que o ar frio escape.
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