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Este livreto é o Produto Final da dissertação de 
mestrado: Ambiente físico de escolas Municipais e 
os riscos de acidentes escolares que foi apresentada 
à Universidade Federal de São Paulo – Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (2018).

Nessa investigação foi constatada a presença de 
acidentes escolares, a dificuldade de realizar o registro 
eficiente destas ocorrências, a pouca formação da 
equipe escolar sobre o assunto, as limitações nas ações 
educativas, sobre prevenção para os alunos e seus 
familiares, e a falta de uma sistematização preventiva 
para os acidentes.

Propõe-se a implantação de uma sistematização  
para  a prevenção de acidentes escolares, o que envolve: 
algumas ações educativas a serem realizadas com a 
equipe escolar, com os seus alunos e seus familiares;  
o registro eficiente das ocorrências de acidentes;  
e a criação de uma Comissão Interna de Prevenção  
de Acidentes e Violências na Escola - CIPAVE.
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Intro
dução
Promover um ambiente escolar seguro envolve a 
compreensão de diversos fatores, entre os quais se 
incluem a fase do desenvolvimento da criança, da 
sua socialização e da sua educação, além de questões 
individuais que fazem parte do contexto escolar. Trata-
se de um processo amplo e de ajustes que visam lidar 
com as diferentes demandas, como as novas situações, os 
novos colegas, as novas competências e as necessidades 
individuais de cada aluno.

Com a finalidade de possibilitar, à criança em fase 
escolar, um ambiente, que favoreça a segurança e a 
saúde, faz-se necessário que os profissionais de saúde e 
de educação estejam envolvidos com a assistência maior 
às crianças, especialmente, quando pequenas, visto que 
se trata de um período de grande vulnerabilidade.

É relevante que o ambiente escolar reconheça e 
considere os acidentes como uma situação previsível 
no seu meio. Desse modo, torna-se imprescindível 
compreender as características  
dos alunos, atendidos na escola; a identificação dos 
possíveis riscos; e as intervenções necessárias  
à prevenção.

Os acidentes com pessoas,são entendidos como evento 
não intencional e evitável, causador de lesões físicas e ou 
emocionais no âmbito doméstico ou nos outros ambientes 
sociais, como o do trabalho, do trânsito, da escola, de 
esportes e o de lazer.

No Brasil, cerca de 4,5 mil crianças, entre zero e  
14 anos morrem por ano, em decorrência dos acidentes,  
e aproximadamente 122 mil são hospitalizadas.

Entretanto, estudos da Safe Kids Worldwide 
demonstraram que 90% dos acidentes podem ser 
prevenidos com medidas comportamentais, adequação 
de ambientes, maior rigor nas leis fiscalizadoras, uso de 
equipamentos de segurança e políticas públicas eficazes 
na promoção da prevenção.

Os acidentes  
com crianças no Brasil

Gráfico 1: Incidência de mortes e internações com 
crianças de zero a 14 anos, em decorrência dos 
acidentes por causas externas no Brasil.

Fonte: ONG Criança Segura

BR 2016: Mortes por acidente 0-14a (%) BR 2016: Internações por acidente 0-14a (%)



Os acidentes
na escola
De acordo com um 
levantamento realizado nos 
Estados Unidos, 20,6 milhões 
de crianças e adolescentes 
sofreram algum tipo de lesão 
não fatal, em decorrência de 
acidentes, e aproximadamente 
10% a 25% destes eventos 
ocorrem no espaço escolar.

Na fase escolar, a criança 
aprende a ter noções de 
segurança, mas apresenta 
dificuldades em compreender 
as questões mais concretas 
e não é capaz de fazer 
julgamentos precisos sobre 
a velocidade e a distância. 
Outrossim, apresenta 
comportamentos que podem 
expô-la a riscos e que são, 
fortemente, influenciados pelo 
convívio social com outras 
crianças, o que gera atitudes de 
desafio às regras.

Os acidentes mais comuns na 
escola são: as quedas, os cortes, 
os traumas, como na cabeça, as 
mordeduras entre crianças, e 
outros tipos de lesões decorrentes 
de brincadeiras intensas, 
especialmente, durante o recreio.
Os locais de maior ocorrência 
destes acidentes são: o parque,  
a sala de aula, o pátio, a quadra,  
o refeitório, o banheiro, as rampas 
e as escadas.

Nas creches e nas escolas de 
educação infantil, os acidentes 
são intercorrências comuns, 
uma vez que a criança está 
vivenciando de um período de 
intensa exploração do ambiente; 
do início da locomoção; e do 
desenvolvimento da autonomia, 
da curiosidade e das brincadeiras 
próprias das crianças pequenas.

Alguns acidentes podem 
culminar no afastamento da 
criança da escola, o que tende 
a diminuir o seu rendimento 
escolar, como causar, igualmente, 
impacto emocional.

A prevenção
dos acidententes

Deve ser priorizada a 
preocupação com a 
identificação dos riscos 
de acidentes no ambiente 
escolar, por se entender 
que a escola, depois do lar, 
é o local, onde as crianças 
permanecem por mais tempo 
e que, portanto, deve ser um 
ambiente seguro e propício ao 
desenvolvimento da criança 
na sua potencialidade.

Prevenção de acidentes com 
pessoas: ação antecipada que 
tem por objetivo interceptar 
ou anular a evolução dos 
acontecimentos, evitando 
que algum dano aconteça 
mediante o exercício de 
cuidados físicos, materiais, 
emocionais e sociais” 
(Rouquayrol e Gurgel, (2013).

• Estabelecer um ambiente social 
que promova segurança;

• Proporcionar um ambiente 
físico seguro dentro e fora das 
construções escolares;

• Implementar estratégias educativas 
sobre saúde e segurança nos 
currículos escolares, com objetivo 
de desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes aos alunos, 
para que adotem estilos de vida 
mais seguros e saudáveis.

Para nortear as práticas 
promotoras de saúde e segurança 
escolar a Center for Disease 
Control – CDC publicou diretrizes 
e ressalta que, a escola se 
aproprie da recomendação 
que melhor se adapte ao 
desenvolvimento de suas 
atividades pedagógicas,  
que possua maior prioridade  
e atenda aos recursos escolares  
e ao público de alunos. São elas:

escolares



• Fornecer práticas esportivas, educação 
física e atividades de lazer seguras;

• Oferecer serviços de saúde como 
aconselhamento psicológico e serviços 
sociais para atender as necessidades 
relacionadas ao desenvolvimento físico, 
emocional e social dos alunos;

• Estabelecer estratégias de curto e 
longo prazo para responder a crises, 
catástrofes que afetem a comunidade  
e atendimento de emergência na escola;

• Integrar os familiares e comunidade nas 
atividades escolares para prevenção de 
acidentes e violências;

• Promover o desenvolvimento de toda a 
equipe escolar para promover segurança 
e prevenir acidentes, além de violência.

No Brasil temos como referência a Portaria 737/2001 - Política 
Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência, 
que utiliza dos fundamentos do processo de promoção da saúde, 
para priorizar as medidas de forma ampla que contemple, desde  
a prevenção dos acidentes até o atendimento as vítimas.

Esta política propõe ações intersetoriais e mobilização da 
população em geral para a importância dos acidentes e sua 
prevenção.

Estes documentos demonstram a importância de múltiplas 
estratégias para a prevenção de acidentes e são descritas, pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS e Unicef como os três “E”: 
1.Educação; 2.Execução; 3.Engenharia.

Estratégias

dos acidentes
de prevenção

A Educação contempla o fornecimento de informação, mas 
para que seja efetiva é necessário que o público alvo acolha 
o novo conhecimento de forma suficiente para alterar o seu 
comportamento. Considera-se uma “estratégia ativa”, pois  
dependerá da ação das pessoas.

A Execução diz respeito as legislações e seu importante poder 
de persuasão para garantir a adesão as estratégias. Os regulamentos, 
leis e estatutos podem ser aprovados por diversas instituições 
governamentais com o propósito de beneficiar a saúde pública de 
forma significativa, e poderão ser direcionadas tanto para pessoas 
(influência no comportamento) como para produtos e condições 
ambientais. Esta estratégia também é ativa, já que os indivíduos 
necessitam obedecer às legislações para seu benefício.

A Engenharia é considerada um dos meios mais eficientes, pois 
suas contramedidas são passivas, ou exigem pouco esforço das 
pessoas. Elas visam a construção de produtos ou ambientes mais 
seguros, de forma que os indivíduos não necessitem agir diretamente 
para se proteger. Esta medida é considerada a mais eficiente para 
prevenção dos acidentes, é também a mais cara a ser implementada 
e pode exigir a criação de normas e legislações, além de custos mais 
elevados para os fabricantes e consumidores.

Estudos demonstraram que nenhuma destas estratégias foi eficaz 
sozinha para a prevenção dos acidentes com crianças, e recomendam 
a implementação destas estratégias associadas aos esforços da 
Saúde Pública com outras organizações públicas e privadas, com 
especialistas de diferentes áreas, além da comunidade em geral.

http://conselho.saude.gov.br/comissao/acidentes_violencias2.htm


A prevenção
dos acidentes
escolares
O conhecimento epidemiológico sobre os acidentes e os traumas 
foi ampliado com o passar dos anos, com grande contribuição do 
médico Willian J. Haddon Junior, um pioneiro na ciência da prevenção 
do trauma. Ele desenvolveu métodos sistemáticos para identificar 
efeitos do trauma no homem, e meios para reduzi-los, como a 
classificação em três fases distintas do trauma e sua prevenção:

• Prevenção primária:
Medidas para prevenir que o acidente aconteça
Por exemplo: o aumento da vigilância, pelos educadores, 
durante o recreio na escola.

• Prevenção secundária:
Medidas que minimizam a liberação de energia
Por exemplo: o aumento da vigilância, pelos educadores, 
durante o recreio na escola.

• Prevenção terciária:
Que provê medidas para minimizar as  
consequências do trauma, possíveis sequelas  
e até a ocorrência de morte
Por exemplo: preparação da equipe escolar para 
prestação dos primeiros socorros e acionamento rápido 
do serviço de emergência.
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Estratégias

de acidententes
escolares

para a prevenção

I. Perfil do público atendido:
Os acidentes com crianças ocorrem por múltiplos fatores 
como: os culturais, os institucionais, os interpessoais e 
intrapessoais. Ao conhecer estes fatores, os profissionais de 
educação e de saúde estão mais preparados para intervir com 
as medidas de prevenção primárias, secundárias e terciárias.
Entre as características intrapessoais das crianças, que 
contribui para a ocorrência de acidentes, a idade é uma das 
mais relevantes, pois os traumas específicos ocorrem em 
idades definidas, chamadas de ‘janelas de vulnerabilidade’. 
Essa característica também influencia a gravidade do trauma.

A idade é uma das características intrapessoais mais 
relevantes que contribui para a ocorrência de acidentes, 
pois os traumas específicos ocorrem em idades definidas, 
chamadas pela SBP (2014) de ‘janelas de vulnerabilidade’. 
Essa característica também influencia a gravidade do 
trauma. Um exemplo é o traumatismo craniano, em que 
as crianças menores podem sofrer maiores danos do que 
crianças maiores.

O sexo é considerado, igualmente, um fator intrapessoal 
e é sabido que os meninos possuem mais chances de sofrer 
acidentes do que as meninas.

Principais características das crianças 
que podem predispor a ocorrência de 
acidentes por causas externas

Outro fator, bastante 
comum em crianças, é o 
chamado pensamento 
mágico, no qual ela ‘enxerga’ 
o seu ambiente e o seu 
entorno sem muita lógica, 
censura ou autocrítica. Ela 
acredita que pode voar ou 
pular de locais altos sem 
correr riscos, pois deseja 
imitar super-heróis ou 
personagens de desenhos 
animados e não é capaz de 
fazer generalizações, a partir 
de experiências vividas, o 
que pode aumentar os riscos 
de acidentes.

Em relação a sua baixa 
estatura, citam-se alguns 
elementos que podem ser 
considerados como fatores 
de risco para ocorrência  
de acidentes:

• Mais acesso aos perigos: por ter uma 
estrutura corpórea menor, as crianças, 
facilmente, acessam determinados 
locais, os quais não comportam o 
corpo de um adulto. Esse acesso  
pode facilitar o seu aprisionamento  
em fendas, em vãos, o que pode 
provocar ferimentos, queimaduras  
e até sufocamento.

• Centro de gravidade localizado mais 
acima: proporcionalmente ao restante 
do corpo, a cabeça da criança é maior 
e mais pesada, o que resulta em um 
centro de gravidade mais acima, na 
altura do tórax. Essa característica 
propicia a ocorrência de quedas e 
perdas de equilíbrio, os quais podem 
se tornar mais graves, caso ocorram 
dentro de algum local, uma vez que  
a criança vai encontrar dificuldades 
para se libertar.

• Exposição corpórea maior: devido à 
baixa estatura de uma criança, um 
acidente, que envolva o derramamento 
de líquido quente, tem consequências 
mais severas para ela do que para 
um adulto, visto que a quantidade 
de líquido derramado cobre uma 
superfície corpórea maior.

• Menor tolerância à absorção de 
energia: a estatura mais baixa das 
crianças resulta em uma menor 
absorção de energia do trauma por 
área o que pode ocasionar lesões.



Descrevem-se, a seguir, as 
características anatômicas e fisiológicas, 
as quais podem tornar as crianças mais 
vulneráveis às complicações por acidentes, 
especialmente, em decorrência de traumas:

À medida que as crianças se desenvolvem, tanto 
cognitivamente quanto fisicamente, elas interagem 
de modos diferentes com os ambientes. Devido 
a essas diferenças de interação, elas podem estar 
mais suscetíveis a determinados tipos de acidentes, 
de acordo com o demonstrado nos quadros abaixo:

Características gerais  
de crianças entre 2 e 3 anos

• Menor taxa de gordura corporal, mais 
elasticidade do tecido conjuntivo e uma 
proximidade maior entre os órgãos internos: 
essas características podem dissipar, em vários 
órgãos, a energia decorrente de um trauma, 
visto que as forças exercidas sobre um corpo 
infantil não se dissipam como no de um adulto.

• Menor capacidade de absorção de forças 
cinéticas: O esqueleto infantil possui diversos 
centros cartilaginosos e não é completamente 
calcificado, o que o torna menos capaz de 
absorver forças cinéticas, uma vez que é mais 
elástico. Em um trauma, as lesões externas 
podem ser pequenas, mas as lesões internas 
podem ser bem significativas.

• Tamanho da língua maior, favorece a obstrução: 
com relação às vias aéreas, a língua de uma 
criança é maior e possui um posicionamento 
mais anterior, o que a torna mais propensa  
a uma obstrução do que um adulto.

• Manifesta vontade própria;
• Fala muito e canta;
• Imita de maneira cada vez mais elaborada;
• Apresenta maior interesse em se socializar;
• Participa, ativamente, de atividades como vestir-se, 

tomar banho e se alimentar;
• Interage com brinquedos de aprendizagem simples;
• Anda, pula, corre, dança, salta e se equilibra, 

razoavelmente, bem;
• Sobe e desce escadas (um degrau por vez);
• Chuta ou joga bola com as mãos;
• Utiliza copo e talher e escova os dentes sem ajuda;
• Brinca com água e empilha blocos;
• Desenha linhas verticais e circulares em papel;
• É capaz de aprender a pedalar;
• Consegue utilizar tesouras sem corte  

e pontas arredondadas;
• Brinca sozinha de maneira mais exploratória  

e consegue brincar com outra criança;
• Apreensão é mais coordenada. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2012;  
CODEPPS, 2007; PNPI, 2014; SBP; 2014



Fonte: Ministério da Saúde, 2012; CODEPPS, 
2007; PNPI, 2014; SBP; 2014

Fonte: Ministério da Saúde, 2012; CODEPPS, 
2007; PNPI, 2014; SBP; 2014

Principais acidentes desta faixa etária: as 
quedas e os traumas; a aspiração de corpo estranho; 
as intoxicações; o afogamento (piscinas/baldes); as 
queimaduras; o choque elétrico; o atropelamento;  
as picadas e mordidas; e as fraturas e contusões.

Principais acidentes desta faixa etária: as  
quedas (de triciclos, de patins, de bicicletas, de grandes 
alturas, como lajes e telhados); a asfixia e sufocação; as 
intoxicações; as queimaduras; os afogamentos; o choque 
elétrico; os atropelamentos; e traumatismos diversos.

Características gerais  
de crianças entre 3 e 5 anos

Características gerais  
de crianças entre 3 e 5 anos

• Classifica as pessoas e os objetos de 
acordo com categorias determinadas, 
como a de gênero;

• Apresenta redução  
gradual de egocentrismo;

• Convive mais socialmente;
• Adquire maior capacidade de se expressar;
• Aprimora as conquistas  

da faixa etária anterior;
• Possui mais autonomia para realizar 

atividades pessoais, como despir-se  
e se higienizar parcialmente.

• Influenciáveis;
• Habilidades motoras  

abaixo do julgamento crítico;
• Início das atividades  

esportivas (ainda como brincadeiras);
• Brincadeiras mais agressivas;
• Início da ocorrência de bullying.



A partir dos 5 até os 9 anos de idade, a criança 
entra em uma fase de intenso amadurecimento 
psicológico, de aquisições de habilidades sociais, 
intelectuais e emocionais. Por essa razão, ela se 
torna capaz de compreender a relação entre o certo 
e o errado, o que lhe permite assumir algumas 
responsabilidades e a reduzir a ocorrência de 
acidentes (SBP, 2014).



Ficha  
para registro  
dos acidentes

II. Diagnóstico dos acidentes escolares
A existência de um ‘registro de acidentes escolares’ 
propicia a identificação dos pontos frágeis da instituição, 
com relação à prevenção desses acidentes e pode ser 
utilizado, igualmente, como instrumento de adequação 
ao ocorrido. Todavia, para que essas informações sejam 
colhidas de maneira eficiente, é necessário que o registro 
seja feito em local apropriado, de fácil acesso aos 
educadores, e que contenha: 

Dados de Identificação: qual o sexo; a faixa etária;  
o turno em que ocorreu e o nome do responsável  
pela criança;

Informações do acidente: descrição de modo 
detalhado de como ocorreu o acidente; o ambiente onde 
estava a criança; a descrição do atendimento prestado; se 
ocorreu hospitalização; e se resultou em afastamento da 
criança e/ou sequela. 

A tabulação desses dados possibilita o primeiro passo 
para conhecer e desenvolver estratégias para a prevenção 
de acidentes na escola.

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO:
Nome completo do aluno:
Idade:                                               Turma:                                                
Professor:                                               
Data da ocorrência:          /         /          hora:                   

INFORMAÇÕES DO ACIDENTE:
Local da ocorrência:                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
                                                                                                              . 
Parte do corpo afetada:                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                              . 
Profissionais presentes no momento da ocorrência:                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                              .
Descrição detalhada do acidente:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                                                              . 
Descrição do atendimento prestado:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                        .
Ocorreu hospitalização? (  ) Não (  ) Sim, quantos dias?
                                                                                .
Afastamento da escola? (  ) Não (  ) Sim, quantos dias?
                                                                                .
Resultou em sequelas? (  ) Não (  ) Sim, quais?
                                                                                .



III. Diagnóstico de  
segurança do ambiente físico
A adequação, do ambiente físico escolar, 
refere-se a uma estratégia passiva de 
prevenção de acidentes. Ao investir 
nesse tipo de proteção, torna-se possível 
oferecer maior liberdade para as crianças, 
durante as atividades pedagógicas e nos 
espaços de brincar.

Para conhecer os pontos de risco desse 
ambiente é necessário analisar todos 
os seus setores. Essa atividade pode ser 
acompanhada pelo checklist de verificação 
de segurança disponível no (Anexo 1).

V. Ações Educativas  
para prevenção de acidentes
É relevante o esclarecimento, sobre os acidentes e sua 
prevenção, para toda a equipe escolar, para os alunos e os 
seus familiares.

Para realizar a sensibilização sobre os acidentes e a 
sua prevenção na escola, recomenda-se a participação 
de profissionais de múltiplas áreas como: os médicos, os 
enfermeiros, os profissionais do Corpo de Bombeiros, a 
equipe do Programa Saúde na Escola, as Unidades Básicas de 
Saúde, o Departamento Estadual de Trânsito, entre outros.

Sugere-se, igualmente, a elaboração de projetos 
voluntários de prevenção de acidentes na comunidade.

São exemplos de projetos escolares: 

Após a ação educativa, a equipe escolar possui 
subsídios para analisar a possibilidade de implantar 
uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e 
Violências na Escola – CIPAVE.

IV. Diagnóstico da equipe escolar
No passado era comum atribuir aos acidentes o conceito de 
“imprevisibilidade” ou “casualidade”, sem a possibilidade de 
prevenção. Esta é uma conotação equivocada, sobre a definição 
do vocábulo ‘acidente’, pois a ciência evoluiu nos últimos anos, 
especialmente, nos estudos acerca das injúrias físicas e passou a ter 
embasamento na epidemiologia, o que desmistifica esse conceito 
histórico do acidente. 

Torna-se importante compreender como os profissionais da 
educação “percebem o acidente infantil”. Este é o primeiro passo 
para oferecer orientações sobre os acidentes e a sua prevenção. 
Para que essa etapa tenha o êxito pretendido, sugere-se  
a aplicação do questionário.

• Feira da Prevenção de Acidentes;
• Contação de histórias;
• Teatro;
• Fotografias;
• Entrevistas com os pais e com a comunidade;
• Visitas a locais importantes para a temática.



VI. Implantação  
e funcionamento da CIPAVE 
A CIPAVE é uma adaptação, para o 
ambiente escolar, da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, prevista 
na NR 5 e obrigatória na indústria, desde 
1944. Encontra-se implantada em diversos 
municípios brasileiros, com destaque de 
sua atuação no Rio Grande do Sul, onde se 
tornou parte de um Acordo de Resultados. 
Foi sancionada como a Lei no. 14.030 em 
2012 para garantir a sua continuidade.

Os objetivos da CIPAVE estão 
direcionados à criação de normas seguras, 
dinâmicas e constantes para a proteção 
dos alunos no ambiente escolar e, dessa 
maneira, promover a prevenção de acidentes 
e estimular as atitudes preventivas.

É necessário que a escola disponha de 
um grupo de pessoas, com o intuito de 
discutir a segurança escolar, para manter, 
desse modo, o assunto em constante debate.

As etapas, para a implantação e o 
funcionamento de uma CIPAVE, estão 
descritas a seguir:

A. Eleger os membros: 
É recomendada uma 
pluralidade de pessoas, 
como por exemplo, 
representantes dos alunos, 
dos pais, dos professores, 
da direção da escola e dos 
funcionários, bem como um 
suplente para cada um dos 
titulares. 

B. Criar um calendário  
de encontros 
É necessário que os 
encontros dos membros da 
CIPAVE estejam previstos 
no decorrer do ano, além 
de encontros excepcionais 
para tratar de demandas 
urgentes. 

C. Identificar os problemas  
Nessa etapa, os membros 
da CIPAVE podem utilizar 
os instrumentos descritos 
neste livreto. São eles:

• Ficha para registro de 
ocorrências escolares;

• Questionário para 
diagnóstico da 
equipe escolar.

D. Traçar objetivos e planos de ação 
Os objetivos devem ser condizentes 
com a realidade escolar. Por essa 
razão, é essencial que se leve em 
conta: os recursos disponíveis, os 
recursos a serem adquiridos, o 
número de pessoas envolvidas, 
quais pessoas devem ser 
beneficiadas com a ação, além da 
determinação de prazos para cada 
etapa do plano de ação. 
A estratégia de mobilização e a 
comunicação dos beneficiados é 
outra ação que precisa ser definida 
nessa etapa. 

E. Buscar parcerias 
A busca por parcerias é 
indispensável, uma vez que 
pretende contemplar outros setores 
e profissionais para subsidiar as 
ações propostas. Alguns exemplos 
foram apresentados na página 8, 
cujos links estão disponibilizados 
para o acesso. 

F. Avaliar e Reavaliar os processos 
A avaliação e a reavaliação dos 
processos devem estar presentes 
em todas as etapas: da implantação 
até as atividades da CIPAVE. 
Essas medidas visam corrigir as 
possíveis falhas na execução das 
ações, além de garantir que os 
propósitos sejam atingidos.



Temas Sugeridos 
para contemplar a
reunião da CIPAVE
Os temas, sugeridos a seguir, foram baseados 
nos resultados obtidos nas investigações feitas 
no decorrer da dissertação e que resultaram 
nesse livreto. São eles:

• Importância das rotas de fuga e manuseio de extintores. 
Conforme previsto na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros.

• Plantas que não devem fazer parte do ambiente escolar. 
Para maiores informações, favor consultar o Sintox.

• Segurança dos brinquedos do parque (ABNT). 
As recomendações foram descritas pela Associação Brasileira  
de Normas Técnicas, NBR 16071/2012 .

• Ambiente físico seguro nas escolas. 
As diretrizes e normas estão descritas em documentos oficiais, 
disponíveis nas referências deste livreto.

• Segurança do entorno escolar. 
Em São Paulo, o entorno escolar é considerado um espaço de 
prioridade, o que requer ações previstas na Lei nº 14.492/2007.

• Números de emergência. 
Para garantir um acionamento rápido dos serviços de 
emergência, é importante conhecer os números, ensiná-los aos 
alunos e fixar uma listagem em local visível a todas as pessoas 
que frequentam o espaço escolar Confira a listagem com os 
números de emergência.



Links 
de apoio

http://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-
para-familias/prevencao-de-acidentes/

http://www.crechesegura.com.br/
numeros-importantes-emergencia-
para-tornar-escola-mais-segura/

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-
da-crianca/acompanhando-a-saude-da-crianca/
prevencao-de-acidenteso

http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/
icb/?page_id=1024

http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/gpecca2/
wpcontent/uploads/2014/06/oque_fazer_
quando_seu_bebe_engasgar.pdf

https://www.icict.fiocruz.br/content/sinitox-
lan%C3%A7a-dois-quizzes-educativos-em-
seu-site

https://sinitox.icict.fiocruz.br/
materiais-de-divulgacao

http://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-
conosco/telefones-uteis/

https://cipave.rs.gov.br/inicial

http://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/
prevencao-de-acidentes/prevencao-de-acidentes-na-escola/

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/
saude-da-crianca/acompanhando-a-saude-da-
crianca/prevencao-de-acidentes

Prevenção de acidentes:

Materiais Educativos:

Cartilhas do Corpo de Bombeiros:

E-book sobre a  
manobra de desengasgo:

Plantas Tóxicas:

Números de emergência:

CIPAVE:

http://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/prevencao-de-acidentes/
http://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/prevencao-de-acidentes/
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Anexo 1
Checklist de verificação  
de segurança dos ambientes escolares

Os 59 itens descrevem de  
forma objetiva os ambientes escolares.
Cada item é avaliado na seguinte escala:

1. Nunca – nenhum dos 
componentes é atendido

2. Às vezes – eventualmente o 
componente é atendido

3. Sempre – todos os 
componentes do item são 
atendidos

4. NA - Não aplicável – especificar 
o motivo em “Observações”.

Faixa etária das crianças: 

Número de crianças atendidas: 

Escola: 

Diretor(a): 

Avaliador(es): 

Data Avaliação:

Banheiro Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

Os vasos sanitários  
são mantidos fechados?

Os sanitários são adaptados  
para faixa etária das crianças?

Os lavatórios são adaptados  
para faixa etária das crianças?

Prateleiras são fixadas ao alto,  
longe do alcance das crianças?

As crianças são supervisionados  
no momento em que utilizam 
o banheiro?

A temperatura da água da banheira  
é testada de alguma forma?

As crianças possuem acesso ao 
banheiro exclusivo dos adultos?

As portas dos banheiros infantis  
não apresentam trincos ou chaves?

Divisórias entre os sanitários  
infantis apresentam vão livre  
de 30 cm na parte inferior?

Produtos de higiene estão 
acondicionados fora do alcance  
das crianças?

Observações:



Dormitórios Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

Há risco de sufocação dentro  
do berço (brinquedos soltos,  
móbiles, travesseiros e lençóis 
grandes ou soltos)?

Berços e outros móveis estão 
posicionados longe de janelas  
e cortinas?

As crianças são colocadas para 
dormir de barriga para cima?

O colchão do berço possui  
densidade de espuma firme?

Quando as crianças adormecem  
em local inseguro (cadeiras altas, 
pufes, assentos infantis), são  
movidas para o berço?

A temperatura da água da banheira  
é testada de alguma forma?

Há vãos entre o colchão  
as laterais do berço?

As grades do berço possuem 
distância máxima de 6,5cm?

Observações:

Salas de aula/atividades Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

O mobiliário é adaptado  
para faixa etária das crianças?

O mobiliário possui cantos 
arredondados ou protetores  
de quinas?

Prateleiras estão fora do  
alcance das crianças?

Ganchos para colocação de mochilas 
possuem bordas arredondadas?

Há brinquedos com cordas maior  
que 15 cm ao alcance das crianças?

Os brinquedos são constituídos  
de material atóxico, inquebrável  
e certificados pelo Inmetro?

Os brinquedos são apropriados  
para a faixa etária das crianças?

As tomadas elétricas são vedadas  
ou fora do alcance das crianças?

Observações:



Cozinha/refeitório Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

Há barreiras ou porta bipartida  
para impedir o acesso das crianças  
à cozinha?

Líquidos quentes estão  
ao alcance das crianças?

Há expositores de comida  
com aquecimento ao alcance  
das crianças?

A porta-bandejas adequados  
a faixa etária das crianças?

São servidos alimentos perigosos 
para crianças menores de 4 anos 
(castanhas duras, salsicha cortada em 
rodelas, cenoura crua, uvas inteiras, 
pipocas, entre outros)?

Um adulto faz a supervisão no 
momento em que as facas são 
utilizadas para as refeições?

Sacos plásticos são mantidos  
fora do alcance das crianças?

Observações:

Parque Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

O parque possui piso anti-impacto 
(areia, borracha, grama)?

Os brinquedos são sinalizados 
quanto a faixa etária recomendada?

Os brinquedos estão em bom estado 
de conservação? (sem pontas, bordas 
afiadas, ferrugem, quebrados, etc)

Brinquedos dirigíveis estão distantes 
de piscinas, lagos, escadas, vãos, 
tráfego e outros locais perigosos?

As piscinas possuem cerca de 
isolamento com 1,5m em todos
os lados?

Há supervisão durante as atividades 
das crianças no parque?

Há plantas tóxicas ao  
alcance das crianças?

Nos brinquedos acima de 50 cm  
do nível do chão, há grades ou  
telas de proteção?

Os balanços estão em locais  
cercados que não permitam  
o  acesso das crianças com o  
brinquedo em movimento?



Parque Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

O balanço possui encosto para 
crianças de até 3 anos de idade?

Há inspeção diária do parque,  
com ocorrências registradas  
em livro próprio?

Há inspeção certificada do  
parque por técnico especializado
duas vezes ao ano?

Brinquedos móveis são posicionados 
de forma segura? (longe de paredes, 
áreas de circulação, etc)

É realizada manutenção  
preventiva no parque?

Observações:

Cozinha/refeitório Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

Vãos altos possuem  
redes de proteção?

As escadas possuem  
redes de proteção?

As escadas possuem mecanismos  
de contenção nas extremidades?

As janelas possuem redes ou grades?

As portas de vidro possuem faixa 
sinalizadora na altura das crianças?

Os extintores de incêndio  
estão no prazo de validade?

Pelo menos 1/3 da equipe sabe como 
utilizar os extintores de incêndio?

As rotas de fugas são sinalizadas? 

Pelo menos 1/3 da equipe sabe  
como utilizar as rotas de fuga?

Há uma lista com os telefones de 
emergência fixada em local visível  
à todos?

O prédio possui as instalações  
e botijões de gás fora do
alcance das crianças?



Cozinha/refeitório Nunca Às vezes Sempre
Não  
aplicável

Produtos de limpeza e substâncias 
tóxicas são devidamente 
acondicionadas e mantidas fora do 
alcance dos alunos?

Há dispositivos que fecham  
as portas de forma lenta?

Observações:

• Secretaria Municipal da Saúde (BR). Coordenação de Vigilância 
em Saúde (COVISA). Roteiro de Inspeção – Instituições De 
Educação Infantil – Creches CNAE 8511-2 de 2009.

• Califórnia Childcare Health Program. Health and Safety 
Checklist for Early Care and Education Programs: Based 
on Caring for Our Children National Health and Safety 
Performance Standards. UCSF School of Nursing, 3a.ed 2014.

• ONG Criança Segura. Guia criança segura na escola, a 
prevenção do acidente no currículo escolar. ONG Criança 
Segura: São Paulo, 2011. p. 5-110.

• Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (BR). 
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana.  
São Paulo: SME/DOT 2016.

Fontes:



Anexo 2
Modelo de questionário 
para equipe escolar

Como você definiria um acidente na escola?

Na sua opinião qual é o local que 
mais ocorrem acidentes nesta EMEI?

Quais medidas você considera importante 
para prevenir acidentes na escola?
(assinale mais de uma se for necessário)

Na sua opinião os acidentes ocorrem 
na escola em consequência do:

Quem você considera indicado  
para trabalhar prevenção de 
acidentes na Escola? (assinale mais 
de uma se for necessário)

Há uma Lista de telefones 
importantes para casos de 
emergência fixada em local visível?
(número do SAMU, bombeiros, UBS, 
pronto-socorro, oftalmologista, 
dentista, etc.)

Você já recebeu instruções para 
adotar uma rota de fuga em casos 
de incêndio?

A. Não sei.
B. Algo que não pode ser evitado.
C. Um imprevisto.
D. É um evento que pode ser evitado.
E. Outro:                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                 

A. Sala de aula.
B. Hall de entrada.
C. Parquinho.
D. Refeitório.
E. Banheiro.
F. Sala de atividades.
G. Quadra.
H. Pátio.
I. Outro:                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                 

A. Educação dos alunos.
B. Formação dos professores.
C. Aumento de vigilância.
D. Adequação na estrutura física.
E. Implantação de regras/protocolos.
F. Outras:                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      
                                                                                                  

A. Não sei.
B. Desenvolvimento da criança.
C. Ambiente físico.
D. Fatalidade.
E. Pouca ou menor vigilância.
F. Número de crianças  

supervisionadas por professor.
G. Outro:                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                 

A. Professor.
B. Agente de apoio.
C. Agente escolar.
D. Assistente de diretor.
E. Auxiliar técnico de educação.
F. Coordenador pedagógico.
G. Diretor.
H. Outros:                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      
                                                                                                  

A. Não.
B. Sim.
C. Não sei.

A. Não.
B. Sim.



Você sabe como manusear 
os extintores de incêndio?

Você já realizou alguma atividade 
sobre prevenção de acidentes na 
escola? Descreva:

Quais atividades você gostaria 
de realizar sobre prevenção de 
acidentes na escola?

Você considera importante 
abordar o tema prevenção  
de acidentes COM OS ALUNOS?

Você considera importante 
abordar o tema prevenção 
de acidentes COM OS PAIS?

Você já recebeu instruções 
ou realizou curso sobre 
prevenção de acidentes?

A. Não.
B. Sim.

A. Não.
B. Sim.

A. Não.
B. Sim.

A. Não.  
Sim. (há quanto tempo?) 
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