
Casa toda 
 

Limpar lustres/luminárias 
Limpar ventiladores 
Limpar rodapés 
Limpar portas e janelas 
Aspirar cantos do teto  
Limpar e o chão 
Reavaliar organização em geral 
Trocar os enfeites para algo mais leve e colorido (se 

puder) 
Abuse do uso de flores naturais ou artificiais 

 
Quartos 
 

Aspirar e virar os colchões 
Lavar ou levar para a lavandaria 

Edredons 
Travesseiros 
Cobertores 
Almofadas 
Tapetes 
Cortinas 

Limpar espelhos 
Limpar armários (por dentro e por fora) 
Trocar as roupas de Inverno que já não usa pelas de 

Primavera/Verão 
Desapegar do que já não usa 
Escolher colchas alegres 

 
Escritório 
 

Aspirar e virar as almofadas dos sofás e cadeiras 
Lavar ou levar para a lavandaria almofadas, tapetes e 

cortinas 
Retirar todos os livros das prateleiras e aspire-os. 
Aproveitar para organizar papéis 
Limpar os computadores em geral 
Organizar os cabos 
 

Sala de estar e jantar 
 

Lavar tapetes 
Limpar espelhos 
Lavar cortinas 
Limpar ou mande lavar o sofá e cadeiras 
Lavar as capas das almofadas 
Lustrar os móveis 
Tirar o pó dos eletrônicos  
Limpar os quadros 

Cozinha 
 

Limpar azulejos 
Trocar os filtros do exaustor 
Limpar máquina de lavar louça 
Limpar a geladeira (dentro e fora) 
Limpar o forno 
Limpar o micro-ondas 
Eliminar alimentos fora de prazo 
Afastar a geladeira e o congelador para aspirar por de 

trás e por baixo 
Retirar tudo dos armários e limpar 
Reorganizar louças e alimentos 
Limpar o exterior dos armários, incluindo puxadores. 

 
Banheiro 
 

Esfregar banheiras e duchas 
Lavar o box 
Limpar azulejos 
Limpar espelhos 
Esfregar o chão 
Limpar exaustor (se houver) 
Lavar tapetes e cortinas (se houver) 
Limpar armários, removendo medicamentos, cosmé-

ticos e outros produtos fora de prazo 

 
Lavanderia  
 

Limpar a máquina de lavar roupa (dentro e fora) 
Organizar os produtos de limpeza 

 
Varandas 
 

Limpar portas e janelas. 
Lavar persianas. 
Lavar mobília de exterior. 
Lavar iluminação exterior. 

 
Exterior da casa 
 

Lavar as paredes e os caminhos exteriores da casa. 
Verifique o estado de janelas e portas. 
Lavar o exterior das janelas e portas. 
Limpar e reorganize a garagem. 
Preparar a piscina (se houver) 
Preparar o jardim  
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