
 
 

 

Como orientar a empregada da casa 
 

  

Para que a  manutenção e limpeza de sua casa seja executada de acordo com as 

preferências e necessidades dos moradores, elaborar um  planejamento das 

tarefas  facilita e otimiza o trabalho da funcionária doméstica. 

 O planejamento como um cronograma, deverá fornecer todas as orientações da 

rotina de limpeza, da lavagem de roupas, do preparo das refeições, da 

organização. Deve determinar os dias da semana em que as tarefas são 

realizadas (lavar e passar roupa, limpar armários)  e qual é a rotina diária.  

Detalhar como deve ser realizada cada tarefa em cada cômodo, quanto tempo 

deverá ser gasto com cada uma delas, quais os equipamentos  e que produtos 

usar facilita o entendimento entre a funcionária e a dona da casa.  Considere 

sempre que a funcionária tem capacidades e habilidades e o planejamento é um 

guia de cuidados da sua residência em particular e não uma forma de ensiná-la a 

trabalhar. 

Acerte em conjunto os horários de entrada e  saída, intervalo para refeição e 

descanso  e deixe claro os hábitos da casa, rotina da família, horários das 

refeições e preferências com relação ao cuidado dos itens  pessoais. 

No caso de ter   empregada mensalista e  diarista estabeleça a função de cada 

funcionária de acordo com o número de  dias  que trabalham na residência. 

  



 
 

A rotina doméstica 

Existem tarefas de organização e manutenção da casa que devem ser realizadas 

todos os dias, uma ou duas vezes por semana, a cada quinzena e a cada mês. 

Estabelecer numa planilha a periodicidade de cada atividade facilita o trabalho da 

empregada e exige menos acompanhamento por parte da dona da casa. 

Tarefas que devem ser realizadas todos os dias 

 Fazer as camas 

 Limpar os banheiros 

 Cozinhar  

 Lavar a louça 

 Recolher as roupas e objetos fora do lugar 

 Recolher o lixo e lavar as lixeiras 

 Varrer e passar pano nos pisos 

Tarefas a realizar duas vezes por semana 

 Lavar e passar roupas 

 Organizar as roupas passadas  nos armários 

 Trocar as toalhas de rosto/mão 

 Tirar o pó dos móveis e eletrônicos 

 Limpeza rápida da geladeira, micro-ondas e eletrodomésticos da cozinha 

Tarefas a realizar uma vez por semana 

 Trocar a roupa de cama, as toalhas de banho 

 Trocar as toalhas e jogos de mesa 

 Limpeza completa  do banheiro 

 Limpeza completa da cozinha 

 Aspirar estofados, cortinas, tapetes e carpetes 

 Limpeza profunda dos pisos (encerar, aplicar multilimpeza) 

 Passar lustra móveis nos móveis 

 Lavar baldes, panos de limpeza, vassouras e escovas 

 Repor material de higiene e toalete nos banheiros e lavabo 

 Relacionar as faltas de despensa e geladeira 


