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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Cuidados gerais na escola
Na edição passada, apresentamos dicas 

de trânsito para o período de volta às aulas, 
pois certamente estes acidentes são os que 

estão no topo da lista em números absolutos, 
geralmente porque os pais se deslocam em 
direção ao trabalho e aproveitam para levar 

seus filhos à escola.
No entanto, o trânsito não é o único 

fator de perigo na volta às aulas, diversos 
outros como a alimentação em ambientes 

externos à residência, bem como atividades 
desempenhadas na recreação, podem estar na 
lista de causas de acidentes, ou até mesmo de 

doenças, com crianças na escola.

Cuidados na recreação
Para melhor proveito dos brinquedos das áreas de recreação escolar, 
bastam alguns cuidados:

 Ao brincar, as crianças têm que estar sob a supervisão de um adulto;

 Adulto deve supervisionar as condições físicas dos brinquedos;

 Ao brincar no escorregador a criança tem que cair em um piso de 
areia fina, borracha ou cortiça, materiais que amortecem melhor o im-
pacto da queda;

 O balanço deve ficar distante dos outros brinquedos, de preferência 
protegido por uma cerca. A cadeirinha do balanço deve ter encosto pa-
ra diminuir o risco de uma queda para trás;

 As barras para escalar devem possuir um diâmetro proporcional à 
pegada da criança;

 Nos escorregadores, as escadas devem ter corrimãos e no topo de 
escorregador deve ser instalada uma grade de proteção alta para a 
criança se segurar;

 A gangorra deve ficar, no máximo, a um metro de distância do chão. 
Deve ter uma alça para a criança se segurar com firmeza. Os melho-
res modelos têm uma cadeira para aumentar o conforto e a segurança.Fonte: CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo)

Dicas posturais
Existem situações comuns na vida do estudante que podem resultar 
em lesões e dores na coluna, comprometendo a saúde e a qualidade 
de vida, tais como: carregar mochilas pesadas. Por isto, algumas orien-
tações são importantes:

 O peso da mochila nunca deve ultrapassar 10% do peso da criança 
ou do adolescente;

 Sempre apoiá-la nos dois ombros, dividindo o peso;

 Posicioná-la sempre próxima às costas, com as alças ajustadas;

 Colocar a mochila, mala ou apostilas a uma altura suficiente que não 
seja preciso agachar demais para pegá-las;

 Observe se o fundo da mochila não ultrapassa a “linha” abaixo das 
costas. Ajuste as correias para que a mochila sempre fique encostada 
e sem folga, e para não tracionar as costas para trás.

Para ajudar a cuidar da integridade dos pequenos no ambiente es-
colar, seguem algumas dicas gerais: 

 O uso de piscinas nas escolas requer atenção permanente dos pro-
fessores, pois o risco de afogamento e outros acidentes (quedas e es-
corregões) é real;

 A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que as crianças de-
vem estar permanentemente com a vacinação em dia, mas especial-
mente na volta às aulas;

 É imprescindível que os pais prestem atenção na quantidade, qua-
lidade e no tipo de alimentação que as crianças ingerem na escola e 
em casa.  
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