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Primeira Área: Higiene e Saúde pessoal
1- TOMAR BANHO
1-A) Regular a temperatura da água
Regular bem a temperatura da água tem propriedades curativas importantes, ajudanos a relaxar e melhora a nossa saúde física e mental. Antes de tomar banho
devemos verificar se temos tudo o que é preciso perto da banheira (gel, champô
toalha, roupa, chinelos, etc.).

1- B) Lavar o Corpo
Passos para lavar o corpo:
v Ajustar a temperatura da água;
v Molhar o corpo com água abundante;
v Lavar o corpo com gel;
v Enxaguar o corpo
v Secar bem, nomeadamente nas pregas do
corpo (e.g. dedos dos pés), para evitar algumas
doenças causadas pela humidade;
v Após a secar o corpo, usar creme para a pele e
desodorizante para as axilas.
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Passos para lavar o Corpo:

1-C) Lavar as axilas
As axilas têm muitas glândulas sudoríparas apócrinas e, é a partir da puberdade que
começamos a sentir o odor corporal mais intenso. É por este motivo que devemos
trocar a roupa íntima (e.g. meias e cuecas/ boxers), bem como a roupa encostada à
pele (e.g. T-shirts) todos os dias. É conveniente trocar de roupa diariamente e lavar as
axilas.

Para manter as axilas limpas:
v

O tipo de roupa que vestes pode ajudar. O algodão ajuda a pele a receber mais
ar porque é um tecido natural, então as bactérias não se reproduzem tão rápido
como quando usamos poliéster ou outros produtos sintéticos;

v

Evita usar pó de talco nas axilas, uma vez que este se mistura com bactérias
criando odores desagradáveis;

v

A depilação das axilas ajuda a mantê-las limpas. A depilação deve ser feita
depois de lavar bem as axilas com sabão e água. Depois da depilação, use um
hidratante para evitar irritação na pele das axilas e, por último, use o
desodorizante nesta área.
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1-D) Lavar o Cabelo

Passos para lavar o cabelo:
v Depois de regular a água ao seu gosto, aplicar água em abundância;
v Escovar o cabelo para trás para desembaraçar possíveis nós;
v Quando não encontrar nenhum cabelo embaraçado, aplique o champô
massajando o couro cabeludo por alguns minutos;
v Enxaguar o seu cabelo com água morna para garantir que não ficam vestígios
de champô;
v Aplicar amaciador ou condicionador, com massagens leves durante uns
minutos;
v Retirar o amaciador ou o condicionador com bastante água;
v Secar com uma toalha levemente. Nunca esfregue o seu cabelo e, se tem
cabelo curto, evite usar secador elétrico;
v No final, pode fazer uma massagem. Esta irá ativar a circulação sanguínea na
sua cabeça e fará sentir-se mais relaxado.
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1-E) Cuidados com o Cabelo
O cabelo de uma pessoa pode ser penteado e escovado várias vezes ao dia. A
escovagem ajuda a espalhar as suas gorduras naturais, mostrando-se mais brilhante e
saudável. Se for curto, convém pentear e escovar uma vez de cada lado. Se for
comprido, é aconselhável pentear e escovar em pequenas porções de cabelo.

Dicas para cabelos saudáveis e bem tratados:
v Uma dieta equilibrada, que inclui proteínas, cereais, gorduras e vitaminas,
contribui para que o cabelo seja forte e resistente.
v A tensão nervosa, o stress e a depressão são fatores que causam a perda
de cabelo; nestes casos, é aconselhável consultar um especialista.
v Exercícios físicos e massagens estimulam a circulação mesmo ao nível do
couro cabeludo, dando saúde e vigor.
v Não se esqueça que, o cabelo comprido requer mais e melhores cuidados.
É aconselhável fazer uma massagem capilar semanal.
v Corte as pontas do seu cabelo pelo menos uma vez por mês.
v Se, o seu cabelo é claro, precisa de proteção intensiva contra os raios do
sol. Cubra-o com chapéus ou lenços.
v Se tem o cabelo comprido é conveniente pentear todas as noites com uma
escova de madeira. Evitar escovas de plástico ou metal pois danificam o
cabelo.
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2- Cuidados corporais e higiene
2 -A) Higiene oral
Devemos escovar os dentes ao acordar, ao ir para a cama e depois de cada refeição.
Desta forma, evitará cáries dolorosas e eliminará a placa dentária ou tártaro dos
dentes, bem como o mau hálito. Uma boca suja e dentes podres podem levar a
infeções e causar alterações no sistema digestivo.
O seguinte desenho pode servir de guia para escovar os dentes corretamente:

v Devemos começar com os dentes superiores, escovando-os da esquerda
para a direita e de cima para baixo.
o

Primeiro os de fora e depois os de dentro.

v Com os dentes inferiores devemos fazer o mesmo que com os superiores.
v Devemos também escovar suavemente a língua, como se estivesse a
varrer, de dentro para fora.
v Cuspa os resíduos e enxague bem a boca

2-B) Limpeza e cuidados das mãos
As nossas mãos carregam milhares de micróbios. A maioria deles são inofensivos,
mas alguns podem causar doenças como constipações, gripes e diarreia. Lavar as
mãos com sabão e água morna, durante cerca de 40 a 60 segundos, reduz o risco de
contacto e propagação de germes.
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Quando deve lavar as mãos?
Há momentos em que deve ser antes de fazer algo como tratar um ferimento; outras
vezes devem-se lavar depois de fazer certas ações, como despejar o lixo. Em outras
ocasiões é conveniente que seja "antes e depois", como quando é necessário
manusear alimentos crus.
Lave as mãos antes de:
v Preparar

ou

comer

manipular

alimentos

alimentos

e

crus,

especialmente carne.
v Curar uma ferida.
v

Cuidar de alguém que está doente.

v Trocar uma fralda.
v Colocar ou retirar lentes de contato.
Lave as mãos após:
v Manipular

alimentos

crus,

especialmente carne crua.
v Assoar o nariz, tossir ou espirrar.
v Manusear o lixo.
v Cuidar de alguém que está doente.
v Trocar uma fralda.
v Brincar ou tocar seu animal de
estimação.
v Ir à casa de banho.
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2-C) Cuidado das unhas
Lembre-se de que a sujidade e os germes se acumulam na pele e debaixo das unhas.
Por isso, é muito importante cuidarmos das nossas unhas, tanto as das mãos como as
dos pés.

Nas unhas dos mãos, temos que:
v Cortar em forma arredondada.
v Limar
v Limpar com uma escova de unhas,
sabão e água.
v .

Nas unhas dos pés, temos que:
v Examinar

com

regularidade

(etamanho, sujidade, ferimentos, etc)
v Cortar as unhas em linha reta e
alisar com uma lima de unha.
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2-D) Cuidado e limpeza dos pés

Dicas para o cuidado dos pés:
v Lave os seus pés em água morna, não quente. Não molhe ou deixe os
seus pés na água por muito tempo, pois isso pode ressecar a pele.
v Seque bem os pés. Certifique-se de que seca entre os dedos. Use pó
de talco para manter a pele seca entre os dedos.
v Para manter a pele dos pés macia pode aplicar creme hidratante. Não
aplique creme entre dedos dos pés, pois isso pode causar uma infeção.
v Não aqueça os seus pés com bolsas de água quente ou aparelhos
elétricos, use meias à noite se sentir frio nos pés.
v Não utilize meias apertadas.
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2-E) Fazer a barba corretamente
Pode optar entre umas de duas opções para fazer a barba corretamente:
● Barbear-se com máquina elétrica: mais rápido e confortável.
● Com lâmina: melhor barbeado e menos irritante.

Para obter uma barba perfeita seguiremos os seguintes passos:
v Se fizer a barba após o banho, o cabelo fica mais fraco por causa do vapor.
Se não for possível, basta molhar a pele com água morna, nunca quente ou
fria.
v Aplicar o gel ou a espuma com uma massagem circular
v Segurar a pele com uma mão enquanto com a outra passamos a lâmina
v Não exagere no uso da lâmina e troque-a com frequência.
v O barbeado deve ser feito na mesma direção do crescimento do cabelo.
v Após limpar os restos de espuma e refrescar o rosto com água fria, aplicar
um aftershave para nutrir, acalmar e revitalizar a pele.
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Segunda área: Cuidados Pessoais
3- Seleção e cuidado da roupa

Deve trocar de roupa, incluindo roupa íntima, todos os dias. Nossas roupas
devem estar sempre limpas e bem cuidadas. As roupas que você decidir usar
devem ser adequadas a uma série de circunstâncias que deve ter em
consideração:
v Ambientais (frio, calor, humidade, etc.): Observe o clima antes de vestir as
suas roupas.
v Sociais: Escolha a roupa que vai vestir, levando em consideração o local
para onde vai. Por exemplo, se for a uma entrevista de emprego ou a uma
festa, vista-se bem; mas se vai praticar algum desporto, fique confortável
(fato de treino, casaco, tênis, etc.).
LEMBRE-SE: escolher as roupas certas e cuidar bem delas irá ajudá-lo a "se
vestir corretamente" e a manter uma boa aparência externa e higiene corporal.
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3-A) Como lavar a roupa

Passos para lavar a roupa:
v Classificar roupas: podemos classificar segundo a sujidade, a cor ou os
tecidos;
v Tratar das nódoas, em caso de necessidade: Aplique um tira-nódoas ou
um detergente líquido na nódoa o mais rapidamente possível e esfregue
suavemente. Deixe o produto assentar sobre a mancha durante, pelo
menos, 5 minutos e depois lave-o. Também pode tratar manchas,
mergulhando-as em água fria, durante 30 minutos, lavando-as de seguida
v Introduzir a roupa na máquina e escolher o programa de lavagem:
Algumas roupas podem ter certos requisitos de ciclo ou temperatura;
v Adicione o detergente e o amaciador nas gavetas correspondentes. Cada
detergente ou amaciador exigirá a adição de uma quantidade diferente,
por isso é importante que você siga as instruções disponíveis na
embalagem do produto.

Se adicionar muito detergente à lavagem as

roupas podem ficar com resíduos de sabão no final.
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Dicas para lavar as roupas à máquina:
v Evite encher demais a máquina de lavar: encher demais a lavadora pode
fazer com que a roupa não seja limpa de maneira adequada e provocar
avaria.
v Lave com água (20º- 30º), na maioria das lavagens da sua roupa. Na
verdade, a maioria dos detergentes, hoje em dia, são projetados para
funcionar com água fria. Além disso, a maioria dos tecidos durará mais
tempo se não for exposta ao calor. Se lavar suas roupas com água fria e
não com água quente, também economiza dinheiro e eletricidade. Deve
sempre usar água fria para lavar tecidos que podem ser encolhidos, como
algodão. Em alguns casos, as pessoas temem que a água fria não mate os
germes. Porém, o detergente tem efeito na remoção e o mesmo vale para o
calor da máquina de secar a roupa.
v Use água quente apenas em roupas muito sujas (e.g. toalhas de banho e
roupa de cama).
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Símbolos que aparecem na sua roupa para selecionar a temperatura:

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 40ºC. Lave e enxague
com ação mecânica normal e centrifugação normal. (Algodão, poliéster, nylon)

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 60ºC. Lave e enxague
com ação mecânica reduzida e centrifugação curta ( Algodão e Poliéster branco)

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 40ºC. Lave e enxague
com ação mecânica normal e centrifugação normal. (Algodão, poliéster, nylon)

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 40ºC. Lave e enxague
com ação mecânica reduzida e centrifugação curta (Tecidos sintéticos)

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 30ºC. Lave e enxague
com ação mecânica normal e centrifugação normal.

Lavar à máquina a uma temperatura máxima de 30ºC. Lave e enxague
com ação mecânica reduzida e centrifugação curta. (fibras sintéticas)

Lavar exclusivamente à mão, temperatura máxima de 30ºC. Não esfregue
ou torça. Vestuário de lã, meias, lingerie e espartilhos finos.

Proibição de lavagem com água. Artigos feitos de couro ou com
acessórios de couro, guarnições metálicas, etc.

Pode usar lixívia

Não pode usar lixívia
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3.-B) Secar na máquina e engomar
Passos a seguir para utilizar a máquina de secar a roupa:
v Antes de começar verifique que o filtro e o tanque de água estão
limpos/vazios.
v Classifica a roupa segundo o tecido.
v Escolhe o programa de secagem de acordo com o tipo de tecido.
v Inicie a secagem.
v Espere a que termine a secagem e retire a roupa.
v Passe a ferro as suas roupas conforme seja necessário. No caso de
algumas roupas ficarem enrugadas pode passá-las a ferro sobre uma
tábua. Observe os símbolos de lavagem nas roupas para descobrir qual a
configuração de calor utilizar e ajuste o ferro à temperatura correta.

Símbolos nas etiquetas da roupa:

Engomar a alta temperatura: máximo 200ºC. Algodão e linho.

Engomar a temperatura média: máximo 150ºC. Misturas de lã e poliéster.

Engomar a baixa temperatura: máximo 110ºC.

Proibição de engomar: itens elásticos, seda natural, acetato, acrílico.

Não usar vapor

Passar a qualquer temperatura.
- 17 -

4- ARRUMAR A ROUPA NO ARMÁRIO
Para manter as suas roupas arrumadas é necessário um armário adequado. De
seguida, mostraremos um exemplo de um armário bem organizado.

Etapas para organizar o armário:
1. Comece retirando tudo o que tem no armário.
2.

Faça quatro grupos de roupa:
a.

Uma com os objetos que vai guardar para si;

b. A segunda com a roupa que vai doar;
c. Outro com a qual pode reciclar (por exemplo, calças compridas
transformá-las em calções);
d. E o último com as roupas e acessórios que vai mandar fora.
3. Dividir as roupas que vai guardar para si entre:
a. Os itens que mais gosta.
b. Os que você precisa para trabalhar ou dar um passeio
c. Aqueles que reserva para festas, casamentos, etc.
4. Atribua um espaço a cada peça de roupa. Coloque os que mais usa
primeiro, em um espaço acessível
5. Organize as roupas por categorias e subcategorias
6. Não sobrecarregue o armário. Cada vez que compre roupa, livre-se da
roupa velha que nunca usa.
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Dicas para organizar as roupas no armário
v Classifique o conteúdo do seu armário por tipo e cor.
v Organize o seu armário com cabides ou gavetas para cada item, e assim
encontrará tudo com facilidade
v Utilize as gavetas para roupas que não precisam de cabide.
v Tenha espaço para pendurar peças compridas.
v Providencie um espaço de sua casa para colocar as suas roupas passar, os
utensílios e produtos que necessita para as passar a ferro.
v Guarde os seus sapatos em caixas e coloque uma foto deles, do lado de fora, para
uma identificação rápida.
v Armazene itens que não sejam roupas num outro local.
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Terceira área: Competências domésticas
5- LIMPEZA DOS QUARTOS E DA SALA

Antes de começar a limpar os diferentes espaços da sua casa, tenha em
consideração os seguintes aspetos:
v Prepare um plano e cronograma de limpeza.
v Tenha todos os produtos prontos para realizar a limpeza.
v Use uma mopa, se possível.
v Lavar e esfregar é a maneira mais eficiente de remover a sujidade
e os micro-organismos.
v Lave as superfícies de cima para baixo para uma limpeza eficaz.
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5-A) Limpar adequadamente os diferentes espaços da casa
Primeira Tarefa: Arrumar os espaços antes de começar a limpar.
Segunda tarefa: Limpar o pó dos móveis do quarto e da sala de estar.

Verifique se a sua coluna está reta e
o peso é distribuído entre seus pés.

v

Tirar o pó de todas as superfícies do quarto/sala (mesa, cômoda,
as molduras, lembranças de viagens, etc). Pode usar um
espanador ou um pano de microfibras. Faça isso antes de passar o
aspirador ou de ou varrer, pois a pó assenta no chão.

v

Não esquecer das portas, tomadas, pegas, etc...

Terceira tarefa: Limpar as janelas de todos os espaços
v Antes de limpar os vidros e espelhos, tenha o cuidado de limpar as
molduras primeiro. Pode passar um pincel de cerdas entre as frestas
da janela para eliminar o pó. Também é possível aspirar as partes de
difícil acesso, principalmente os cantos;
v Use um limpa-vidros para limpar os espelhos e janelas. Borrife uma
quantia generosa do produto nos espelhos e janelas e, em seguida,
passe um pano. Continue a esfregar até que não reste nenhuma
marca ou risco, no fim pode passar um papel de jornal para que fique
mais brilhante.
v Limpe a janela e os espelhos sempre que ficarem marcados, para
facilitar o trabalho. Os panos de microfibra são ótimos para esta
função.
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Quarta Tarefa: Varrer e esfregar o chão
As mãos devem ser capazes de segurar a
vassoura ou mopa ficando entre a altura do peito e
do quadril. Ao varrer ou esfregar, movimente a
vassoura/mopa, o mais próximo possível de seus
pés (1) movimente os braços, sem acompanhar
com a cintura, certificando-se de que sua coluna se
mantém constantemente vertical e não inclinada
(2).
v Esta tarefa deverá ser uma das últimas, pois se vai varrer antes de ter
limpado o pó dos móveis ou as janelas, ao limpá-los vai sujar o chão
outra vez e terá de varrer novamente.
v Ao varrer e limpar o chão, certifique-se de que o comprimento da
vassoura ou mopa é suficiente.
v Varra o chão e junte o pó num monte recolhendo, de seguida, com uma
pá. Depois, esfregar o chão com água e detergente multiuso ou para o
chão.

Quinta tarefa: Usar o aspirador de pó
v Ao aspirar, verifique que a sua coluna
está sempre reta. Se tiver que se curvar
para aspirar debaixo de um móvel,
incline-se apoiando um dos joelhos no
chão
v Passe

o

aspirador

pelo

chão,

principalmente debaixo da cama e dos
móveis. Estes locais de difícil acesso
costumam ser esquecidos nas limpezas
rápidas, portanto não deixe de aspirá-los
muito bem. Se for preciso, arraste o
móvel para poder usar o equipamento
com maior facilidade.
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6- LIMPEZA DA CASA DE BANHO
Antes de começar, deve ter tudo o que precisa à mão para trabalhar com segurança,
rapidez e eficácia. Vai precisar de luvas de borracha para proteger as suas mãos de
produtos químicos, desinfetante (com cloro ou lixivia), pó ou creme de limpeza
antibacteriano, limpa vidros, etc.
Devido ao seu uso diário, a casa de
banho precisa ser limpa todos os dias e
ainda mais se for utilizada por várias
pessoas. Evite riscos fazendo uma
limpeza permanente, profunda e com os
produtos adequados.

Como fazer a limpeza da casa de banho?
v Arrume antes de limpar. Vai perder muito mais tempo se for arrumando ou
levantando as coisas à medida que lhe aparecem no caminho.
v A limpeza será muito mais fácil, se colocar detergente nas loiças sanitárias
antes de começar a esfregar. Este pequeno truque humedece a sujidade e torna
a limpeza mais fácil e rápida.
v Aspirar ou varrer antes de limpar.
v O próximo passo no processo de como limpar a casa de banho podem ser os
azulejos. Este passo não é obrigatório realizar todas as vezes que limpa a casa
de banho; duas vezes por mês bastará. Aplique detergente e deixe atuar
durante alguns minutos e depois esfregue com uma escova. Utilize creme de
limpeza e, no caso de haver manchas mais teimosas, use um pouco de
bicarbonato de sódio com limão.
v Os vidros, espelhos e janelas devem ser limpos de cima para baixo e com
produto limpa–vidros aplicado num pano de microfibra. Para resultados mais
brilhantes, passe papel de jornal no fim.
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6-A) Limpar a sanita
Como fazer a limpeza da sanita?
O tanque
v Comece por limpar o interior do tanque,
devendo usar produtos desinfetantes para
eliminar as bactérias.
v Se desejar, pendure uma pastilha clorada
no interior.

Interior do vaso sanitário
v Pulverizar com produto desinfetante e antibacteriano, deixar atuar por
alguns minutos e passar a escova ao longo das bordas. Enxague os
restos de detergente esvaziando o tanque.
v Se tiver calcário, limpe com um produto descalcificante. Não use produtos
de limpeza tipo alcalino ou cloro.
Exterior e tampas
v Limpe a superfície e as laterais externas da sanita com um pano
absorvente humedecido no produto desinfetante e enxaguado.
v De seguida, limpe ambas as tampas (tanque incluído) em todos os lados.
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6-B) Limpar o lavatório e o bidé
Como limpar o lavatório e o bidé?
v Pode começar por limpar a torneira e depois
o resto da pia.
v Para manchas difíceis, use uma esponja
impregnada com sabonete líquido neutro ou
detergente em creme.
v Nunca use produtos abrasivos, nem esfregão
de cerdas.
v Para eliminar manchas de calcário deixadas
pela água, use produtos especiais.

6-C) Limpar o Polibã
Como limpar o polibã?
v Deve usar, para a parte de cerâmica, um creme
de limpeza e para os vidros um produto limpavidros. Se é mais adepto de receitas caseiras,
aplique uma solução caseira de água com um
pouco de vinagre.
v No fim, aplicar água morna em abundância.
v Lave a cortina do chuveiro, pelo menos uma
vez por mês, para remover os fungos. (estas
manchas saem com cloro).
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7- LIMPEZA DA COZINHA

Dia-a-dia, gota a gota, e quase sem perceber, gordura e sujidade acumulam-se nos
cantos da cozinha. A limpeza diária é essencial, mas é muito importante ter um plano
de "limpeza profunda". É melhor colocar o plano em prática a cada 15 dias;

O que é preciso?
v Panos, luvas, esponjas, papel-toalha, balde, detergente anticalcário, líquido
anti gorduras para o forno, água, sabão e vinagre ou também produtos
específicos de limpeza.
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Limpeza do espaço
v Em primeiro lugar, retire tudo o que estiver nos armários e nas gavetas para
depois limpar tudo.
v Limpe as bancas, as portas dos armários e não esqueça de higienizar os
puxadores.
v Aproveite também para limpar os azulejos da cozinha, que também ficam
sujos e engordurados, com um detergente de superfícies, preferencialmente
com ação desengordurante.
v Por último poderá varrer e esfregar o chão.

7-A) Limpar o Fogão e do forno
Limpeza do fogão e do forno
v Retire as prateleiras e bandejas do forno. Se
possível, use algum produto creme não abrasivo
específico.
v Aplique o produto de limpeza do forno seguindo
as instruções do fabricante.
v Deixe atuar o produto e remova as aderências.
v Enxague bem com um pano húmido.
v

Limpe com um pano seco e limpo.
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7-B) Limpar o Exaustor
Limpeza do exaustor
v Remova o filtro sujo, desparafusando as peças de
metal que o sustentam, ou de acordo com o
sistema do seu modelo.
v Remova a base e polvilhe detergente multiusos
neutro. Se a gordura acumulada for excessiva,
utilize um desengordurante mais potente;
v Limpe a base com uma escova de plástico, tendo
o cuidado de remover toda a sujidade encrustada
e enxague bem com um pano húmido. Ajuste o
novo filtro (pode substituir o antigo se estiver
muito sujo) e coloque a base de volta no lugar.
v Com a ajuda de uma escova de dentes velha,

7-C) Limpar o Frigorífico

limpe os interruptores do exaustor, enxague e

seque.
Limpeza do Frigorífico
v Desligue-o antes de limpar
v Para limpar o interior, esvazie-o completamente e
remova as gavetas.
v Lembre-se de que o interior deve ser muito bem
limpo com um pano humedecido em solução de
bicarbonato com água (evita maus odores) e as
gavetas com detergente neutro. Seque antes de
usar novamente.
v Depois de concluída a limpeza, ligue-o à tomada.
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7-D) Limpar os móveis da cozinha

Limpeza dos móveis da cozinha
v Comece sempre pelo interior dos móveis.
Usar um detergente multiuso ou detergente
neutro. Limpar e secar com um pano limpo.
v Para superfícies com muitas manchas, pode
usar algumas gotas de cloro.
v Limpe

cuidadosamente

interruptores,

que

as

tomadas

também

e

costumam

acumular gordura.

7-E) Limpar a Pia
Limpar a Pia:
v Limpar

regularmente

com

um

pano

impregnado com algum produto bactericida
(com cloro ou lixívia) para matar os germes.
v Para

limpar

a

torneira

pode

usar

o

detergente multiusos e um pano húmido.
Secar com pano macio e seco.
v Misture um pouco de água com cloro se
tiver manchas de calcário deixado pela água
ou use detergente anticalcário.
v Não se esqueça das juntas da pia com a
parede.
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7-F) Lavar a louça
Lavar a louça na máquina
v Coloque as peças na máquina de lavar-alouça

seguindo

as

instruções

do

fabricante.
v Os talheres devem ser colocados na cesta
com a alça para baixo.
v As loiças de vidro devem ser colocadas
com cuidado.
v Coloque os utensílios de plástico o mais
longe possível da resistência (a resistência
está

localizada

na

parte

inferior

da

máquina).
v Remova os resíduos de alimentos e
enxague tudo antes de colocá-los na
máquina de lavar louça.
v Dosifique sempre o detergente em seu
dispensador e não sobre a louça.
v Lembre-se de limpar o filtro da máquina de
lavar louça de vez em quando.
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Quarta área: Autonomia na Alimentação
8- COMPRA DE ALIMENTOS

8-A) As Compras
Para fazer boas compra, é preciso saber escolher bem os alimentos.
Dicas para comprar e armazenar alimentos:
v Primeiro deve ler a data da embalagem e a data de validade. Ainda
que o produto não tenha expirado, o recipiente pode estar danificado
e o alimento pode não ser adequado para o consumo.
v As etiquetas devem estar em perfeitas condições. Os produtos
enlatados não devem estar amassados, pois isso pode ser um sinal
de mau estado de conservação.
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v É conveniente ler o rótulo para saber quais são as condições de
armazenamento do produto após ser aberto. Pode ser necessário
refrigerá-lo ou colocá-lo noutro recipiente. É importante ler as
informações sobre os ingredientes e o número de calorias.
v Pessoas com problemas de saúde devem avaliar se o produto é
apropriado. Outras pessoas com alergia alimentar devem verificar
se o alimento é seguro.

O que são os alimentos frescos?
v Alimentos frescos são aqueles que não sofrem qualquer alteração
industrial.
v Têm um período de uso geralmente curto, uma vez que não estão
sujeitos a nenhum processo de conservação artificial.
v Alimentos tais como frutas, vegetais, carnes e peixe não congelado,
ovos, legumes frescos, etc.
v Uma análise visual, tátil e olfativa simples será capaz de nos dar, na
maioria dos casos, informações suficientes sobre o estado destes
produtos.
Alguns deles devem:
v Ser conservados no frio, como carnes e ovos.
v Outros podem ser arrumados fora do frigorífico, embora durem
menos tempo.
v Os cereais, por outro lado, têm longa vida útil, mesmo sem
refrigeração.
- 32 -

O que são os alimentos semi-frescos?
Existem outros alimentos que, embora tenham
passado por algum processo de preservação,
também têm uma vida útil curta. Alguns deles
são:
v Leite e seus derivados (queijos, natas,
manteiga, etc.).
v Alimentos

preparados,

massas

recheadas, pizzas pré-cozidas, doces,
etc.
v Enchidos, feitos de carne e conservados
com sal, que também têm um tempo
limitado.
v A conservação deve ser feita no frio.

8-B) Escolha dos alimentos

Ao comprar no mercado, deixe esses produtos
Dicas
comprar
peixe
fresco
para opara
último,
para que
não
estejam expostos a
temperatura ambiente muito tempo.
v Tente sempre comprar peixes inteiros.
v Verifique se as guelras são rosa ou
avermelhadas. Com o tempo, a cor muda
para rosa suave, cinza e esverdeado ou
castanho.
v Manchas o secreções amareladas indicam
pouca frescura.
v A escama deve ser mantida e a pele deve
ser brilhante e livre de secreções (exceto
truta: muco é um sinal de frescura).
v O olho deve ser brilhante, transparente e
saliente. Se estiver amassado, turvo ou
rosado, não é tão fresco.
v Deve estar em contato com gelo triturado
ou

em

pedaços,

de

preferência

parcialmente coberto.
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Escolher a fruta e legumes
É preciso levar em consideração uma série de questões
para escolher bem a fruta e legumes que vamos
consumir. Pelo geral, devemos:
v Evitar alimentos com manchas castanhas ou
partes amolecidas.
v Sempre coloque as frutas em sacos plásticos no
momento da compra para evitar contaminação
com outros alimentos.
v Compre frutas da estação. É mais barato e estará
nas melhores condições.
v Se

comprar

frutas

não

amadurecidas,

o

amadurecimento pode ser acelerado colocandoas num saco de papel castanho e fechando-o
durante vários dias. Para tornar ainda mais
rápido, utilize uma maçã junto com a fruta a ser
amadurecida.
v A fruta deve ser lavada somente com água. Não
use sabão.
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9- CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS
9-A) Aspetos gerais
Os alimentos podem transmitir doenças se não forem produzidos, processados,
transportados e manipulados corretamente.

Para evitá-lo:
v Armazene os alimentos no lugar correto até precisar deles.
v Mande fora os alimentos estragados ou contaminados.
v Armazene os alimentos que não foram servidos, em recipientes
apropriados ou embrulhe-os e coloque-os num local apropriado para
mantê-los conservados.
v Mantenha uma higiene escrupulosa no local onde os produtos são
preparados e com os utensilio que iremos usar na preparação das
comidas. Nunca use os mesmos itens para cozinhas e casas de banho
(esfregões, panos).
v Lave todos os recipientes antes de colocá-los no frigorífico.
v O recipiente de resíduos (caixote do lixo) deve estar bem limpo.
v Não coloque os sacos das compras nas mesas da cozinha.
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Pode prevenir doenças transmitidas por alimentos, adotando as seguintes
recomendações:
v Lavar bem as mãos com água limpa e sabão. Faça isso com frequência,
especialmente antes de preparar as refeições, depois de manipular
peixes, aves, carne ou alimentos embalados ou frescos não lavados,
depois de ir á caça de banho, depois de tossir, espirrar, tocar nas lesões
cutâneas, depois de tocar em objetos que possam estar sujos ou
contaminados.
v Consumir apenas produtos de proveniência conhecida e claramente
identificados no rótulo.
v Controlar e respeitar as datas de produção e expiração de alimentos
embalados.
v Verificar o bom estado dos recipientes.
v Manter a comida em lugares frescos.
v Verificar a continuidade da cadeia de frio nos laticínios e produtos
congelados.
v Não deve arrefecer alimentos cozidos à temperatura ambiente por mais
de uma hora; depois disso se não foram consumidos devem ir para o
frigorífico.

9-B) Congelar Alimentos
v Não podemos esquecer que tanto os alimentos crus como cozidos, podem
ser submetidos a este processo.
v Não há necessidade de ir ao mercado todos os dias para comprar produtos
perecíveis; nem de cozinhar a todas as refeições.
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10- Aprenda a planificar as compras

10-A) Aspetos gerais
Planifique com antecedência:
v Faça uma lista de compras com todos os alimentos
que precisa para seguir seu plano de alimentação
saudável.
v Não faça compras quando estiver com fome ou com
pressa.
v Planeje lanches. Compre alimentos com baixo teor
calórico e baixos em gorduras saturadas.
v Evite compras impulsivas. Isso ajudará a se manter
fiel à sua dieta e a economizar dinheiro.
v Cuidado

com

os

alimentos

anunciados

como

"dietéticos", "light" ou "naturais».
Seja um comprador inteligente:
v Escolha frutas, vegetais, aves, peixes ou carnes
frescas.
v

Reduza o uso de produtos, como carnes embaladas
ou refeições preparadas. Muitas vezes são ricas em
sódio e gorduras saturadas.

v Evite comprar alimentos fritos, à milanesa ou com
molhos. Esses produtos têm um alto teor de
gorduras e calorias.
v Escolha produtos com baixo teor de gordura ou sem
colesterol.
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Organiza o teu Menu:
Pequenos-almoços ricos e abundantes. Não se
esqueça de que ele fornece o 20% da energia
necessária para lidar com a Manhã.
v Variedade.
planeados

Os

menus

com

atenção

precisam
ao

seu

ser
valor

nutricional.
v Desista da pressa. Comer em pé e com
pressa

pode

levar

a

sérios

problemas

digestivos. É conveniente comer sentado e
com calma, dedicando o tempo necessário à
alimentação, não só para digerir bem, mas
também para saboreá-la, o que não deixa
para ser um prazer.
v Marque horários. O corpo aprecia isso,
mesmo que às vezes acabe por ser difícil. O
estômago deve estar acostumado a uma
programação das refeições. Nunca deve ir
para a cama a seguir ao jantar.
v Entre as principais refeições é recomendado
fazer pequenos lanches.
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10-B) Guia para uma dieta equilibrada e saudável
Escolher alimentos saudáveis pode ser fácil e divertido. Tudo que o precisa fazer é
consumir, preferencialmente, os alimentos que se encontram em ESCOLHER e
restringir aqueles que estão em EVITAR.

Planeie o seu consumo de Carne:
Fornecem essencialmente: Ferro e proteínas.
Escolher
v Frango e peru sem pele.
v Fatias de carne bovina, vitela, cordeiro, porco e
presunto (não mais do que três porções por
semana)
v Clara de ovo ou substitutos de ovo.
v Todos os tipos de peixes de rio ou mar.
Evitar: Carnes gordurosas e carnes fritas. Gemas de
ovo (não consumir mais do que 3 por semana).
Reduza
de carnes
processadas
tipo fiambre
Planeje o
o consumo
seu consumo
de produtos
lácteos:
ou enchidos
Fornecem essencialmente: Cálcio e proteína
Escolher
v Produtos lácteos com baixo teor de gordura ou
desnatados, como o leite magro ou o queijo
branco (fresco).
Evitar: Produtos com leite gorda, leite com chocolate,
gelados e a grande maioria dos queijos.
As natas, queijo derretido e o café com creme.
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Planeie o seu consumo de cereais:
Fornecem: Hidratos de Carbono, ferro e fibras.
Escolher:
v Pão integral ou enriquecido com cereais se
fora possível.
v Massas, arroz, cevada, batatas.
v Feijão e leguminosas.
Evitar: Pão enriquecido com ovo, pão com
manteiga.

Planeie o seu consumo de frutas e legumes
Fornecem: Vitaminas A e C, fibras.
Escolher:
v Frutas e legumes frescos.
v Sumo de frutas ou legumes
Evitar: Legumes fritos, empanados ou com
cremes.

Frutas

e

legumes

processados

ou

enlatados.
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Planeie o consumo moderado de sobremesas:
Fornecem: Calorias
Escolher:
v Gelatina com sabores de frutas.
v Rebuçados duros, compotas, geleias e mel.
v Sobremesas caseiras
v Pipocas sem aditivos.
v Sobremesas geladas desnatadas e bolos
desnatados.
Evitar:
v Chocolate
v Pipocas comercializadas para micro-ondas.

Planeie o seu consumo de gorduras e óleos
Fornecem: Vitaminas A e E solúveis em gordura
Escolher:
v Margarinas (se o ingrediente principal for óleo
vegetal líquido).
v Azeites vegetais líquidos, (azeitona, girassol,
milho, soja, amendoim)
Evitar:
v Gorduras saturadas, como a manteiga
v Óleos de palma, bem como produtos feitos com
esse óleo.
v Molhos para salada feitos com creme, leite
integral, manteiga, creme de leite ou iogurte
com alto teor de gordura.
v Fritos (salgadinhos ou batatas-fritas)
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11- Aprenda a usar bem os diferentes utensílios e
eletrodomésticos da cozinha
11-A) Fogão a gás
Dicas de SEGURANÇA para utilizar aparelhos a gás:
v O gás (butano, propano ou natural) é a principal fonte de energia em
muitas casas. Sempre deve seguir as normas de segurança, além de
verificar a cada quatro anos a instalação, se for gás natural e propano, ou a
cada cinco anos, se for butano.
v Tenha cuidado com as pessoas que visitam a sua morada para verificar as
instalações ou mudar tubos de gás. Exigir credenciamento correspondente
e verifique a sua veracidade.
v Os quartos ou instalações onde os aparelhos a gás funcionam devem ter
uma ventilação adequadas. Não obstrua essas saídas de ar.
v A chama dos aparelhos a gás deve ser estável, não deve fazer barulho e
deve ter uma cor azul intensa no centro e mais clara na parte externa, isso
indicará uma boa combustão. A má combustão produz um gás tóxico
chamado monóxido de carbono e também fuligem o fundo de recipientes
de cozinha.
v Não use os tubos de gás para apoiar outros objetos. Não pendure nada
neles.
v Verifique periodicamente o bom estado do tubo flexível, substituindo-o se
estiver deteriorado e sempre antes da data de validade expirar.
v Lembre-se de que um transbordamento de líquido das panelas ou uma
corrente de ar podem apagar a chama do seu fogão e o gás começará a
sair sem combustão. Perigoso!!
v Coloque fogões de butano longe de materiais inflamáveis, como cortinas- e42 tecidos, e nunca os mantenha ligados enquanto dorme.

AÇÕES EM CASO DE CHEIRO DE GÁS:
1. Feche a válvula do sistema geral.
2. Não opere qualquer interruptor ou aparelho elétrico, fósforos ou isqueiros.
3. Abra portas e janelas para ventilar a casa.
4. Desligue, se possível, o interruptor geral da eletricidade sempre que esteja
longe do vazamento.
5. Abandone a área até que o cheiro desapareça.

11-B) Fogão elétrico e vitrocerâmica
v O fogão elétrico também é projetado para
trabalhar em conjunto com fogões a gás.
v Tem elementos que ajudam a economizar
energia.
v A vitrocerâmica tem vantagens em termos de
facilidade de limpeza.

Como economizar:
v

As panelas e frigideiras devem ser maiores em diâmetro do que os
pratos do fogão, para aproveitar o calor ao máximo.

v

As panelas devem ser cobertas com tampa para evitar a perda de calor.

v

A panela de pressão cozinha mais rápido e economiza energia.

v

Desligue as placas elétricas cinco minutos antes de terminar a cozedura,
uma vez que se mantêm aquecidas durante esse tempo.

v

O forno não deve ser aberto durante o cozimento, pois perde calor.
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11-C) A Panela
v Normalmente são usadas para cozer ou
cozinhar alimentos.
v Encha-a com água antes de colocá-la no
fogo ou na vitrocerâmica, até que a água
cubra os alimentos.
v Calcule as quantidades de acordo com o
número de pessoas.
v As melhores são as de aço inoxidável.
v Quando as panelas ficam com restos de
comida colada, pode aquecer água com um

11-D) A Frigideira

pouco de vinagre e os restos devem sair
com facilidade.
v Normalmente, as frigideiras são usadas para
fritar alimentos.
v

Nunca deve ser limpa com um esfregão de
alumínio porque pode arranhar a superfície
e,

com

isso,

perder

as

propriedades

antiaderentes.

11-E) A Cafeteira
v Na cafeteira elétrica, a água é aquecida num tanque, e
verte num funil no qual é colocado um filtro de papel.
v A água verte sob seu próprio peso e passa mais ou
menos

rapidamente

para

o

café,

por

isso

é

aconselhável moer bem o grão.
Conselhos:
v O tempo do processo de extração de aromas e
sabores não deve ser encurtado.
v O café não deve ser reaquecido depois de arrefecer.
v O café deve ser guardado em local seco e fresco.
Deve ser mantido num recipiente hermético para não
perder o seu aroma.

- 44 -

11-F) Varinha Mágica e Batedeira
v Serve para bater ou misturar.
v A batedeira é especialmente útil para a
pastelaria.
v A varinha mágica é especialmente útil para
triturar alimentos como é o caso de sopas ou
molhos.
v Tenha

cuidado

e

leia

os

avisos

que

aparecem nas instruções e lave-a antes e

11-G) Panela de pressão

depois do uso.

Atualmente, as muitas atividades diárias das
pessoas

exigem

utensílios

domésticos

que

economizam tempo e energia. As panelas de
pressão

oferecem

grandes

vantagens

neste

sentido, como o uso máximo da temperatura, o que
permite reduzir o tempo de confeção dos alimentos.
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As panelas de pressão têm vários benefícios:
v O primeiro e mais importante é a velocidade da cozedura: uma panela de
pressão leva metade do tempo.
v As panelas de pressão requerem menos líquido pelo que os vegetais
preservam melhor os seus nutrientes, sua cor e sabor.

Recomendações de uso:
v Ao usá-la para cozinhar alimentos que aumentam de volume ao ser
cozidos, encha-a até a metade.
v Antes de fechá-la, certifique-se de que os orifícios de saída não estejam
obstruídos.
v Verifique se a tampa está bem colocada.
v Não abra a panela até que arrefeça e a pressão tenha diminuído.
v Não arrefeça bruscamente, deixe arrefecer aos poucos.
v

Lave completamente os mecanismos de liberação de pressão (saída de
vapor).
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12- Pôr a mesa e a correta forma de utilizar os
talheres
12-A) Aspetos Gerais
Para melhorar os seus hábitos durante as refeições é importante que aprenda a
colocar a mesa corretamente e, ao mesmo tempo, deve saber como se comportar
antes, durante e após as refeições. Para isso, deve saber como usar os diferentes
elementos que compõem parte da mesa: as toalhas de mesa, talheres, louças, copos,
etc.
Uso da Toalha de mesa
v A

toalha

de

mesa

deve

cobrir

completamente a mesa inteira.
v A cor deve ser harmoniosa consoante o
objetivo. As toalhas devem estar lavadas,
sem nódoas e passadas a ferro.

Uso de guardanapos
v Os guardanapos, devem estar colocados ou sobre
o prato ou à sua direita.
v Os guardanapos são colocados dobrados em
forma de triângulo quando foram sobre o prato ou
em forma retangular quando fiquem ao lado dele.
v Tenha sempre guardanapos a mais preparados.
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Uso da Loiça:
A composição mais básica deve conter pelo menos:
pratos planos, fundos e de sobremesa.
Também podemos encontrar: pratos e chávenas de
consomê, café, bandejas de vários tipos, terrinas e
pires, pratos especiais para caracóis, espargos e uma
longa lista de peças.

Uso de talheres:
v Os

talheres

devem

atender

às

principais

necessidades de uma mesa: A colher só deve ser
usada para comer. O garfo deve ser usado apenas
para comer. A faca só deve ser usada para cortar,
espalhar e descascar.
v O material mais comumente usado é o aço
inoxidável.
O posicionamento dos talheres é o seguinte:
v Colocamos a faca à direita do prato, com o gume
voltado para dentro.
v

O garfo à esquerda do prato com as pontas para
cima.

v A colher à direita da faca com a concavidade voltada
para cima.
v Os talheres de sobremesa podem ser colocados no
início da refeição, ou colocá-los na hora de servi-los.
v Os talheres mais afastados do prato são os primeiros
a utilizar.
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Uso dos copos:
v Tanto os copos como a louça marcam a
elegância e a distinção.
v Nunca coloque guardanapos dentro do copo.
v Os copos são colocados na frente do prato,
ligeiramente para a direita e separados dele
cerca de 3 dedos.

13- Aprenda a comportar-se durante as refeições
13-A) Aspetos Gerais
Se for convidado para jantar na casa de alguém, lembre-se das seguintes
dicas:
v Não começar a comer até que todos se tenham servido.
v Se vai comer alguma coisa de que não gosta, para não ofender os anfitriões,
peça-lhes servir uma pequena porção.
v Não se sopra a sopa, mesmo que esteja quente, nem se bebe com muito
ruído.
v Leve a comida para a boca e não a boca à comida, o que significa que
vamos guardar costas retas, sem se inclinar sobre a mesa.
v Nunca falar com a boca cheia nem fazer barulhos ao mastigar.
v É importante participar da conversa, sem tentar monopolizá-la.
v A mesa não é um lugar para discutir, pelo que deve evitar entrar em
disputas.
v Não é permitido fumar durante as refeições.
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Quinta área: Gestão do dinheiro
14- CONHECIMENTO DA MOEDA
14.-A) Aspetos gerais
O Euro (€) é a moeda dos países membros da União Europeia.
v 1 Euro é dividido em 100 cêntimos e existem 8 moedas com curso legal: 1,
2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos e 1 e 2 euros.

Cada país produz as suas moedas com um lado comum (o mesmo para todos os
países, aquele que aparece na imagem) e outro nacional (exclusivo de cada país),
mas pode ser usado em todos os países da zona euro.
v Existem 6 notas distintas: 5, 10, 20, 50, 100 e 200. Estas notas serão
idênticas para todos os países e podem ser usadas em todos os países da
zona euro.
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15- A Nossa economia
15-A) O orçamento
Passos para gerir a nossa economia:
1. Planificar
a.

Faça uma lista de receitas (ordinárias e extraordinárias).

b. Faça a lista de despesas:
i. Despesas fixas mensais, listadas em ordem de importância
e com as despesas mínimas necessárias.
ii. Despesas fixas não mensais (trimestral, anual...).
iii. Despesas extraordinárias ou imprevistas.
iv. Deduza a diferença (lista de receitas-lista de despesas) ou
avalie o saldo. Se o saldo for negativo, tem que buscar e
eliminar gastos desnecessários e procurar maneiras mais
eficazes de economizar.
2. Definir metas
a. Deverá decidir quanto deseja poupar com base em objetivos tais
como, pagar dívidas, poupar para as férias, para estudar, para o
futuro, etc
3. Avaliar
a. Avalie o seu orçamento no final de cada mês para ver se seu plano
está a funcionar.

15-B) Saber Poupar
Quando falamos de consumo racional, referimo-nos a
adquirir apenas aqueles produtos que realmente
precisamos para atender às nossas necessidades.
Para isso temos que saber diferenciar entre uma
necessidade e um desejo e não se deixar levar pelos
desejos.
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Dicas para economizar ao cozinhar e comer saudável
No momento da compra:
v Ver os alimentos que estão em oferta e as frutas e vegetais da época.
v Fazer o possível para que a comida esteja em ótimas condições para não ter
que deitá-la fora: isso significaria um desperdício de dinheiro. Devemos sempre
olhar para as datas de expiração.
v Compre pratos pré-cozinhados apenas excecionalmente.
v Incentivar a compra de leguminosas (grão-de-bico, lentilhas, feijões, etc). São
produtos tradicionais, caseiros, saudáveis e fáceis de cozinhar.
Ao cozinhar:
v Cozinhe em temperatura média e desligue o fogo e o forno antes que a comida
esteja completamente pronta. Desta forma, a comida não queima e o calor
residual é aproveitado.
v A panela de pressão é uma forma saudável, rápida e económica de cozinhar.
Devemos utilizar uma panela do mesmo tamanho do fogo, com fundo plano e
de aço inox.
v Se tivermos micro-ondas devemos usá-lo para aquecer porque é um caminho
rápido e económico para aquecer nossos alimentos.
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Dicas para economizar eletricidade
v Pintar e decorar a casa com cores claras ajuda a iluminar e a
economizar energia.
v Devemos aproveitar ao máximo a luz natural.
v Devemos ter sempre apagada a luz das salas vazias. Desligue sempre
os aparelhos elétricos que não está a usar (rádios que não podem ser
ouvidos, televisores que não são vistos…).
v Devemos ter um bom isolamento nas portas e janelas a fim de reduzir
os custos de aquecimento ou ar condicionado.
v É importante usar bem os aparelhos elétricos: frigorífico, máquina de
lavar roupa, máquina de lavar louça, máquina de lavar e secar roupa.
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