escola segura
DICAS PARA VERIFICAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE ESCOLAR.
Escolher a escola na qual as crianças irão
estudar é uma tarefa séria, que exige
atenção e pode gerar muitas dúvidas e
preocupações nos familiares e responsáveis.
Além de se informar sobre a proposta pedagógica
da instituição, é preciso ficar atento às condições
de segurança desse ambiente. Confira a seguir
algumas dicas que irão te ajudar nessa tarefa.

Práticas esportivas
• A faixa etária dos alunos deve ser respeitada nas práticas esportivas;
• Quando houver necessidade, o uso de equipamentos de segurança
deve ser incentivado (capacetes, joelheiras etc.);
• O piso das quadras deve ser nivelado e de material capaz de
absorver impacto;
• Os postes de sustentação da tabela de basquete devem ser
protegidos com espuma;

Estrutura física geral
• Verifique se há telas de proteção nas janelas e em vãos
em lugares altos;
• Escadas e rampas devem ter piso antiderrapante e corrimão;
• Os móveis devem ter cantos arredondados e, sempre que
possível, devem ser fixados à parede, para evitar tombamentos;
• O banheiro dos alunos deve ser adaptado para faixa etária
das crianças;
• Tomadas elétricas devem ser protegidas com tampas
adequadas para essa finalidade;
• O uso de cortinas deve ser evitado. Dê preferência à persianas,
mas mantenha os cordões fora do alcance das crianças;
• Portas que separam ambientes de acesso exclusivo para os
adultos devem ser trancadas e as chaves guardadas fora do
alcance das crianças;
• Os berços devem ser certificados pelo Inmetro, seguir as
recomendações de segurança da ABNT e só podem ser
utilizados por uma criança por vez.

• As traves de gol não podem ter ferrugem e os ganchos de
sustentação da rede devem ser protegidos;
• Os buracos de sustentação da rede de vôlei devem ser tampados
quando não estiverem em uso;
• Antes de utilizar a quadra, verifique se o piso não está úmido,
com poças ou se há algum material ou produto que pode
facilitar escorregões, como resto de comida e areia;
• Se houver piscina, ela deve ser cercada por grade e o portão de
acesso dever estar sempre trancado quando não estiver em uso.

Brinquedos
• Dê preferência, brinquedos devem ter o selo do Inmetro e serem
adequados a faixa etária das crianças. Brinquedos de crianças
maiores devem ser guardados separados dos de crianças menores;
• Evite brinquedos com cordas, correntes e tiras com mais de 15 cm
por causa do risco de sufocamento;
• Atente-se para partes que se destacam e podem ser
arremessadas ou engolidas por crianças;
• Regularmente, deve ser feita uma inspeção em cada brinquedo
para verificar seu estado de conservação e se eles não
representam algum risco às crianças.
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Parques infantis
• Devem seguir as recomendações da Norma da ABNT para
segurança em playgrounds (ABNT NBR 16071: 2012);
• Os brinquedos devem receber manutenção constante. Caso isso
não seja feito, o local deve ser evitado;
• Verifique constantemente se há quinas afiadas, partes cortantes
ou enferrujadas nos brinquedos;
• O piso do playground deve ser de material que absorva impacto,
como grama ou uma superfície emborrachada;
• Escorregadores devem ter uma área de desaceleração no final
da descida;
• No máximo, podem ser instalados dois balanços por baia;
• Os brinquedos não devem possuir vãos entre barras que
possam aprisionar partes do corpo da criança.

Cuidados gerais
• Crianças devem ter supervisão constante;
• Produtos químicos e de limpeza devem ser armazenados em locais
trancados e longe do alcance de crianças;
• Plantas tóxicas e venenosas devem ser retiradas do ambiente;
• O controle de roedores e animais peçonhentos deve ser feito
regularmente na escola;
• Nas áreas externas, não mantenha equipamentos ou objetos
em desuso;
• Mantenha uma lista com os números dos telefones de emergência
em locais de fácil acesso;
• Os extintores de incêndio devem estar dentro do prazo de validade.
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