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O que pode ser feito para a prevenção de
acidentes nos ambientes que você
frequenta?

Como você percebe que esta em um
ambiente seguro?

O que você faz para se manter em
segurança?
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• É inevitável: acidentes acontecem.

• Ainda que você se preocupe com a prevenção de acidentes na
escola, é provável que pequenos problemas sempre aconteçam.

• Afinal, os alunos brincam, correm e praticam atividades físicas na
sua instituição, o que é algo normal e saudável, mas que pode
ocasionar quedas, batidas e pequenos machucados.
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• Entretanto, é dever da escola manter um ambiente seguro e trabalhar

medidas de prevenção, de modo a garantir que ninguém sofra maiores lesões

ou danos.
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• É necessário se preocupar com itens básicos de segurança, como luz
de emergência, extintores, saídas de emergência desobstruídas, entre
outros.

• Nunca se espera que algo de errado ocorra, mas, como dissemos,
acidentes acontecem e a escola precisa estar devidamente preparada
para lidar com eles da melhor forma possível.
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Locais que oferecem risco de acidentes:

• Quadra da escola:

• Pátio: 

• Escadas: 

• Laboratórios e 

• Salas de aulas:

• Brinquedoteca e/ou 

• Sala de jogos:
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Situações que provocam acidentes na escola

• Brigas: arranhões e até mesmo machucados sérios podem ser
adquiridos por meio de brigas entre alunos.

• Durante as aulas: seja durante a prática esportiva ou na aula de artes,
prevenção é a palavra.

• Hora do recreio: É hora em que os alunos brincam e ficam agitados.
Por isso, é também hora de prestar atenção nos encontrões,
escorregões, e quedas.
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Como prevenir acidentes na escola:
• Corrimão

Garantir que estejam fixos e em perfeitas condições. 

Colocar setinhas amarelas pregadas no chão indicando 
o lado de subida e de descida, para evitar “encontrões”.

• Vidros

Verificar portas e janelas e comunicar a alguém 
responsável caso encontrem algo quebrado. 

Cacos de vidro devem ser limpos imediatamente e a 
janela ou porta quebrada deve ser isolada para evitar 
acidentes na escola.

10



• Fiação

Verificar a fiação, tomadas, aparelhos, pois sofrem grande perigo que ao, por
exemplo, mexer em fios, colocar dedo ou outros objetos em tomadas. Nesses
casos, vale colocar protetores de tomadas

• Luz de emergência

A maioria das escolas também funciona à noite, e

é essencial que haja luzes de emergência caso falte luz.

Assim, os alunos consigam se deslocar com calma, descer

escadas e encontrar portas de salas ou de saída.

Como prevenir acidentes na escola:
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• Extintores

Colocados conforme as orientações do corpo de
bombeiros feitos manutenção e trocas periódicas para
garantir que funcionem em caso de incêndio.

• Saída de emergência

Devem estar bem sinalizadas e sempre livres de
obstáculos, para que seu acesso seja fácil.

Como prevenir acidentes na escola:

12



• Sinalização

Ambientes que oferecem algum risco, como laboratórios, 
por exemplo, devem estar bem sinalizados 
principalmente quanto a esses riscos. Desse modo, é 
possível evitar que alunos desavisados entrem e sofram 
ferimentos ou lesões. Além disso, placas indicando onde 
é a saída ou o banheiro, além de facilitarem o dia a dia, 
ajudam a evitar acidentes na escola.

Como prevenir acidentes na escola:
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