
MELHORAR A QUALIDADE DO AR NA ESCOLA
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Poluição típica do ar interior Arejar de forma eficaz
Compostos orgânicos voláteis. O mobiliário, sobretudo quando é novo, 
o revestimento de chão, as tintas, as colas e os produtos de limpeza, por 
exemplo, libertam substâncias nocivas. 

Partículas finas. As poeiras provenientes do exterior, o pó do giz e as fi-
bras libertadas por alguns revestimentos de teto ou pelo vestuário con-
tribuem para o excesso de partículas com diâmetro inferior a 10 ou 2,5 
micrómetros, as chamadas PM10 e PM2,5.

Bactérias. Os microrganismos que transportamos connosco desenvol-
vem-se facilmente em ambientes amenos, como os do interior dos edi-
fícios.

Fungos. Os bolores crescem com rapidez nas paredes húmidas e mal 
ventiladas.

Dióxido de carbono. A principal fonte deste gás são os ocupantes dos 
espaços, que o libertam ao respirar.

Melhorar a atmosfera das salas
Abrir janelas e portas durante os intervalos, mesmo no inverno, é es-
sencial para evacuar o excesso de humidade e de dióxido de carbono, 
provenientes da respiração. Nas zonas graníticas, o arejamento permite 
também a dissipação do radão (gás tóxico incolor e sem cheiro) acumu-
lado no interior dos edifícios.

Não obstruir as entradas de ar na sala, normalmente situadas no teto ou 
na parte superior das janelas ou das portas.

 Limpar as mesas, secretárias, parapeitos das janelas, estores e quadro 
com um pano húmido, depois de aspirar. É também essencial passar 
uma esfregona molhada no chão para agarrar o pó remanescente. 

Usar detergente (bastante diluído) apenas em superfícies muito sujas 
– a água é suficiente para as restantes. Quanto menor for a quantidade 
de detergente, menor será a libertação de compostos orgânicos voláteis. 
Os produtos certificados com o Rótulo Ecológico Europeu garantem bai-
xas emissões de substâncias químicas. Este rótulo não é exclusivo dos 
produtos de limpeza: há outros materiais certificados, como papel, tintas 
e mobiliário.

Manter limpos os filtros dos equipamentos de climatização e ventilação, 
como o ar condicionado e os extratores de ar, ajuda a manter baixa a 
concentração de poluentes.
Reparar fendas nas paredes, tetos e juntas das janelas. Estes são os lo-
cais preferidos para o desenvolvimento de fungos.

AREJAMENTO TRANSVERSAL. Abrir por completo 
as portas e janelas, de modo a gerar corrente de ar, 
permite a sua renovação em três a quatro minutos.

JANELA ABERTA. Uma grande janela aberta por 
completo garante a renovação do ar em quatro a 
10 minutos. Esta forma de arejamento minimiza as 
perdas de energia.

JANELA ENTREABERTA. As janelas com sistema 
oscilobatente, que permitem uma abertura parcial, 
também são úteis. Para um arejamento eficaz, 
devem permanecer abertas durante períodos mais 
longos.  

O ar poluído não é exclusivo das ruas das grandes cidades ou das zonas industrializadas. 
A atmosfera das nossas casas, dos escritórios e das escolas pode estar tanto 

ou mais poluída do que o ar exterior.


