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CONTEXTO MOTIVADOR DESSE MANUAL
• A forma mais eficaz de reduzir os afogamentos é através da educação.

• Existem públicos, cenários e atividades aquáticas muito diversas dentro do 

universo da educação, quando se fala de prevenção em afogamento. 

• A ferramenta para atingir nosso objetivo “educar para não se afogar” é através 

dos multiplicadores, ou seja, treinar o treinador. Esse treinador é o nosso 

voluntário SOBRASA.

• É fundamental ao voluntário SOBRASA, entender o problema AFOGAMENTO em 

sua região, identificar qual o de maior relevância para então escolher a melhor 

solução dentro dos programas de prevenção.  

• Esse manual orienta aos voluntários em sua capacitação de conteúdos de 

prevenção, resgate e primeiros socorros e ainda como comunicar de forma 

adequada esse conteúdo, considerando o público.

• Os voluntários SOBRASA (instrutores e gestores das ações) serão capacitados em 

2 formatos: Conteúdos de Prevenção, Resgate e Primeiros Socorros a Afogados e 

como escolher, elaborar e aplicar a ação desejada. 

• Esse manual contempla todos os programas SOBRASA: Kim na Escola, Piscina + 

Segura, SOBRASA Kid´S, Surf-Salva, e Instrução. Todos podem conter conteúdos de 

piscina, praias, rios e outros cenários aquáticos.
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OBJETIVO

Capacitar o voluntário SOBRASA na conduta ética, conhecimento técnico,  

comunicação com seu público, formato de aulas, realizar a ação escolhida, 

reportar sua ação e reavaliar seu trabalho. 

Em parceria com



COMO FAZER?
1. Conhecer a SOBRASA.

2. Ter interesse na missão e estar alinhado com a visão e valores da SOBRASA

3. Conhecer nosso cardápio de Programas em Prevenção de Afogamentos , ler 

todo esse manual e escolher participar/organizar um ou mais deles (começar 

com um, se nunca fez antes).

4. Preencher o “Termo de Colaboração”(TC) onde irá se identificar, reportar o 

que já fez, qual sua relação com o afogamento, se comprometer com nossa 

missão, visão e valores e escrever onde e como deseja participar. Esse termo 

será avaliado por nossa diretoria e lhe daremos retorno em 15 dias úteis, com a 

sua aprovação, ou solicitando mais informações.

5. Com o “TC” aprovado, você receberá seu material selecionado em 15 a 20 

dias uteis e estará pronto as ações. 

6. Ao realizar qualquer evento ou ação você deverá publicá-la em nosso grupo 

Telegram para que possamos contabilizar seu trabalho e lhe enviar mais 

material. No Telegram poste as informações junto com um máximo de 3 fotos e 

1 vídeo usando seu material e uniforme.

Instituição organizadora:

Seu nome:

Outros voluntarios;

Estado e Cidade:

Evento/programa:

Data:

Tempo da ação;

Número de participantes:

Faixa etária dos participantes:

INTERESSANTE
estar por dentro

RESUMO DA CONDUTA ÉTICA 
DO VOLUNTÁRIO

COMO CITAR A SOBRASA E 
SUA MARCA EM EVENTOS
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SE AINDA NÃO É UM VOLUNTÁRIO SOBRASA

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento
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https://www.sobrasa.org/o-que-e-a-sobrasa/
https://www.sobrasa.org/objetivos/
http://www.sobrasa.org/
https://forms.gle/7MnQ6hRYu1QiRg9PA
https://t.me/sobrasa
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10 RAZÕES para SER um Voluntário SOBRASA

Ajuda uma causa 
na qual acredita;

Retribui tudo de bom 
que a vida lhe deu;

Aumenta seu círculo de 
amizades, promovendo 

networking;

Enriquece seu 
currículo;

Treina suas habilidades e 
conhecimentos ao dividi-
los com outras pessoas;

Aumenta sua 
experiência;

Uma soma não pode ser negativa 
JUNTE-SE A NÓS NESSA LUTA 
CONTRA OS AFOGAMENTOS

Melhora seu poder 
de comunicação;

Muda a visão do 
mundo e das pessoas;

Desperta e aprimora a 

empatia;

Promove bem-estar 
e afasta o tédio.

10
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Suas ações geram méritos e assim mais benefícios a você
Quanto mais ações, mais pontos, mais mérito e mais benefícios. 

VOLUNTÁRIOS 
(categorias)

PONTOS
Alinhado com 

a missão, visão 
e valores  

Nível de 
enganjamento

agraciado com

Voluntário 0
demonstra 
interesse

conhece a 
SOBRASA

Uma estrela ao 
completar 1 ano com 
um mínimo 8 ações

certificado de 
voluntário 1 ano e  

curso Suporte Básico 
de Vida gratuito

Voluntário 
Senior

10.000 sim
Conquista 
dos pontos

Segunda estrela ao 
completar 10.000 

pontos

Um brinde ESPECIAL 
da SOBRASA (*)

Voluntário 
Master

20.000
> 3 ANOS 

como 
voluntário

Conquista 
dos pontos

Terceira estrela ao 
completar 20.000 

pontos

Um brinde SUPER da 
SOBRASA (*)

Chefe de 
Departament
o (#)

35.000
> 5 ANOS 

como 
voluntário

Vol. MASTER

Quarta estrela ao 
completar 1 ano como 

chefe de departamento 
e 35.000 pontos (#)

Medalha do 
salvamento 

aquático

Diretor (#) 50.000
> 7 ANOS 

como 
voluntário

CHEFE 
DEPART

Quinta estrela ao 
completar 1 ano como 

diretor e 50.000 pontos 
(#)

Apto a se 
candidatar a 
Presidência

(*) varia conforme ano e disponibilidade; (#) se candidata conforme disponibilidade de vaga 
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Identifique 
o problema 
afogamento

Capacite-se

Identifique 
o 

conteúdo 
e formato

Logística da 
ação

Reporte e 
reavalie os 
4 pontos 

anteriores

1

2

4 3

5

Kim na Escola

Piscina + Segura 

Sobrasa KID´S 

Surf-salva

Instrução

PREPARAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

COMO REALIZAR A AÇÃO DE 
PREVENÇÃO MAIS EFICAZ

2023
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Identifique o problema afogamento

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Ambiente, faixa etária, 
atividades aquáticas mais 

comuns de afogamento.

Instituições envolvidas no 
problema na região (Defesa 

Civil, Bombeiros, Guarda-
vidas, Prof. de saúde, 

outros)

Estude o problema AFOGAMENTO e todo Plano Estratégico Brasileiro 

SOBRASA de Segurança Aquática 2022 

1

2023

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
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Capacitação do voluntário

Manual de ação dos Voluntários
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A – Faça 2 cursos gratuitos em nosso site.
Suporte Básico de Vida em Afogamento e Semeadores da Prevenção 

D – Leia nossos 5 GIBIS de Prevenção.

E – Veja nossos 5 VÍDEOS em desenho animado.

AGORA VOCÊ ESTÁ EDUCADO NA PREVENÇÃO EM AFOGAMENTO
E não precisa ser um expert para ensinar simples dicas, é só seguir as nossas 
dicas cientificamente comprovadas.

2

Participe como voluntário em nossas ações, tendo 

a oportunidade de aprender antes de fazer sua própria ação 

(veja grupo SOBRASA no Telegram)

B – Estude manual EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS.

C – Assista vídeo Cadeia de Sobrevivência em Afogamento 

2023

https://www.sobrasa.org/semeadores-da-prevencao-totalmente-on-line/
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/
https://www.sobrasa.org/semeadores-da-prevencao-totalmente-on-line/
https://www.sobrasa.org/gibis-de-prevencao-em-praias-piscinas-rios-e-inundacoes/
https://www.sobrasa.org/desenhos-animados-em-prevencao-de-afogamento/
https://t.me/sobrasa
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual_de_emergencias_aquaticas.pdf
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
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Escolha o tema que será abordado 

• Existe uma variedade muito grande de temas de prevenção em 

afogamento, tais como Casa, Piscina (residencial e coletiva), 

praias, rios, lagos, represas, cachoeiras, pesca, mergulho, surf, 

inundações, natação em águas abertas, barcos e outros.

• Esse manual focará nos maiores temas: Casa + segura, 

Piscina+Segura, Rios + seguros,  Praias+ seguras, Surf+Seguro e 

excepcionalmente inundações. 

• Outros temas individualmente importantes deverão ter como 

base nossas dicas www.sobrasa.org.

• Escolha um tema que identifique como sendo o de maior 

relevância/risco na sua região considerando o público ao seu 

alcance. 

Baixe todos os 
nossos mascotes 
e utilize em suas 

mídias sociais

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023

http://www.sobrasa.org/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/novos_mascotes.rar
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Escolha o tema que será abordado 

Baixe em alta 
resolução

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

Ao ensinar, RESPEITE a faixa etária, competência aquática, 

necessidade específica ou profissional e tempo disponível a instrução.

2023

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/grade_conteudo_cadeia_sobrevivencia.png
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• Focamos em 6 situações principais: Casa, Piscina, Praia, Rio, Surf 
e Inundações. 

• Todas possuem apenas 5 mensagens com exceção das 
inundações.

• Essas mensagens são a base do conteúdo que será abordado no 
programa escolhido por você. 

Baixe todas 
comprimidos em 

alta resolução  

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Escolha o tema que será abordado 
Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023

https://www.sobrasa.org/folhetos-dicas-de-prevencao-para-compartilhar-em-suas-midias-sociais/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/post_sobrasa_baixar.rar
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RESUMO das Dicas a educação

Abaixo, as 10 dicas mais importantes, que não precisam ser ensinadas
nessa ordem ou em uma única vez. Tente abordar de 3 a 5 em cada
interação escolhendo aquelas abordadas no GIBI, Vídeo ou no tema
escolhido para sua ação. 

1. Crianças devem ter supervisão de adultos em 100% do tempo e de 

preferência por pessoa que saiba ajudar.

2. Acesso restrito – Cerque a piscina e restrinja acesso a áreas de serviço, portas

de banheiros ou quintais.

3. Feche sanitários, caixas d´água, poços, cisternas, máquinas de lavar ou

qualquer recipiente com água. Mesmo em nível baixo, balde, tanque, bacia e 

banheira devem ser esvaziados.

4. Em piscinas use ralos anti-sucção e meios de interrupção da bomba.

5. Praias, lagos e piscinas (coletivas) somente com Guarda-vidas presente. 

6. Entre na água sempre com os pés primeiros e nunca alcoolizado!

7. Respeite as sinalizações e avisos, não entre na água com bandeira vermelha. 

8. Rios de corredeiras, NÃO ENTRE e USE COLETE SALVA-VIDAS. Rios sem

corredeiras, água no máximo a altura dos JOELHOS ou utilize colete salva-

vidas.

9. Caso seja pego por uma corrente fique calmo, não lute contra, flutue e acene

por ajuda imediatamente. 

10. Se for ajudar um afogado: NÃO ENTRE na água para salvar, LIGUE 193, JOGUE 

material flutuante e aguarde um profissional chegar. 

Baixe figurinhas 
para usar

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Escolha o tema que será abordado 
Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Figuras_emblematicas.rar
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A educação é indireta através dos pais/responsáveis. 

A educação se faz através de imagens, leitura de gibi pelo professor, 
exemplificação por teatro e discurso de reforço.

Além do conteúdo de prevenção, pode-se exemplificar como 
reconhecer um afogado, a quem chamar e ainda jogar um objeto 
flutuante. Demonstrações de salvamento dentro da água e 
ressuscitação podem ser feitas mas com reforço de que são 
exclusivamente para os maiores de 10 anos com treinamento.

Os 5 anéis da cadeia de sobrevivência podem ser ensinados, ressaltando-
se que somente pessoas capacitadas devem tentar realizar um socorro 
dentro da água, pois o risco é muito grande de morte.    

1. Aborde dicas fáceis e de simples linguajar.
2. Procure não tentar falar de tudo sobre o tema.
3. Respeite o conteúdo as faixas etárias
4. Aulas mais práticas, lúdicas e visuais do que discursada tem 

maior impacto, mesmo com adultos. 

1 a 2
anos

3 a 5
anos

6 a 10
anos

> 10
anos

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

Sempre que possível, agregue mensagem de valor 
social, educacional, e/ou ambiental.

2023
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PLANEJE 
SUA AÇÃO

Inicie com uma ação bem simples: Leia um GIBI ou 
utilize um de nossos VÍDEOS e interaja.

Programe um DESAFIO em forma de perguntas ou 
tarefas, com premiação. Leve brindes, se tiver.

Utilize um de nossos BANNERS disponível com 5 
dicas de prevenção. Solicite que o participante faça 
uma foto perto do material e poste em suas redes 
sociais, usando "Prevenir é Salvar“, "Educar para 

não se afogar“ ou "Unir para reduzir afogamentos“

Programe um KIM NA ESCOLA (espaços 
confinados), PISCINA+SEGURA (piscinas), ou 

SOBRASA KIDS (espaços abertos) para CRIANÇAS.

Programe um EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS 
(Profissionais de saúde  natação) ou SURF-SALVA 
(surf ou esporte de embarcação não motorizado)

para ADULTOS.

D
IFIC

U
LD

A
D

E

Atividades realizadas dentro da 
água devem SEMPRE ter 

supervisão de Prof. de natação 
e/ou guarda-vidas. SEGURANÇA 
É A NOSSA PRINCIPAL MISSÃO.

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

Escolha o tema que será abordado 
Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023
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Obtenha o 
melhor 

desempenho de 
sua ação, 

questionando

Qual o Público-alvo?
Há relação com o que 

propomos fazer?

O público está interessado? Crianças gostam de ação, 
movimentação, fantasias e muita 
interação lúdica. Como manter a 

atenção?

O local é adequado?
Você planejou falar em espaço 

aberto sem microfone?

Você possuí material para 
participar?

O material que possui é 
adequado ao que esta propondo?

Evento em espaço aberto?

Previsão de Chuva?

CANCELAR? ADIAR?

Autorizações

Tem autorização de imagem e 
atestado de saúde de todos 
participantes e do espaço 

público?

Eventos em PRAIAS e RIOS 
devem ter a segurança de um 

GUARDA-VIDAS exclusivo a essa 
função. SEGURANÇA É A NOSSA 

PRINCIPAL MISSÃO.

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

RESUMO das Dicas a educação

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023
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• Entre em contato com a escola ou instituição escolhida para a ação.
• Avise ou peça para avisar com antecedência pais/responsáveis das crianças, quando será 

realizada a ação, o que será abordado, tempo de duração, o que trazer (roupa, protetor 
solar, líquidos, outros). 

• Peça aos responsáveis que preencham a autorização dos responsáveis. 
• Divulgue sua ação em suas redes sociais marcando a @sobrasa #sobrasa #afogamento para 

ter maior adesão ao evento (se for uma ação aberta).
• Escolha a ação conforme as fichas de atividades do voluntário. Comece com as fichas 

VERDES, que são mais fáceis nos materiais e na elaboração. Separe atividades condizentes 
a idade e ao ambiente aquático.

• Incentive os alunos e informe aos responsáveis a fazerem a atividade sem óculos, com uso 
de protetor solar e bem hidratados.

• Planeje atividades mais leves na parte inicial, e as mais intensas na parte principal. Na 
parte final aplique atividades mais calmas que reforcem os pontos trabalhados.

• Planeje a ação de forma a manter todos em seu campo de visão o tempo todo, dentro ou 
fora da água – A SEGURANÇA DELES É NOSSA PRIMEIRA E MAIS IMPORTANTE QUESTÃO.

• Limite o número de alunos ao número de voluntários envolvidos. Esta relação vai variar 

conforme a atividade proposta seja dentro, ao redor ou fora da água e a idade dos alunos 

bem como sua competência aquática se o evento incluir a água. 

• O material sugerido nas fichas para as atividades ou brindes SOBRASA podem ser 

substituídos pelos que tiver em seu local de trabalho, desde que, pertinentes a tarefa. 

• Planeje aumentar gradativamente a complexidade da atividade à medida que consigam 

atingir a meta. Crie variações na ação no local de execução, tempo de duração e dinâmica 

(individual ou em equipe).

• Planeje repetir cada atividade de duas a três vezes adequando o grau de dificuldade a 
idade e a competência aquática das crianças – Cuidado PARA NÃO FICAR REPETITIVO 
DEMAIS, procure acrescentar diferenças.

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

RESUMO ANTES DA AÇÃO – CHECK LIST

RESUMO das Dicas a educação

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

2023

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
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• Mantenha a todos em seu campo de visão o tempo todo. 

• Mantenha a relação de voluntários para alunos programada para DAR 
SEGURANÇA TOTAL A ELES, principalmente se as atividades forem dentro ou ao 

redor da água - NOSSA PRIMEIRA E MAIS IMPORTANTE QUESTÃO É A 

SEGURANÇA DELES.

• Divida a ação em 3 partes: inicial, principal e final. Atividades mais 
leves na parte inicial e mais intensas na parte principal. Na parte final 
aplique atividades mais calmas que reforcem os pontos trabalhados.

• Se apresente (quem é você e o que veio fazer ali) – posicione as 

crianças em semicírculo, sentadas, de forma que todas consigam ver 

e ouvir bem o que está sendo proposto.

• Aplicação (atividades de experimentação) – organize a turma de 

acordo com a indicação de cada atividade escolhida, explique as 

regras, combine um comando de início e fim e dê um tempo de 

descanso entre as atividades. Interaja durante o descanso fazendo 

perguntas sobre o que acabaram de fazer.

• Finalização (amarração da ação) – posicione em roda, sentados, 

incentive a falarem sobre o que experimentaram em seguida, reforce 

as dicas de prevenção relacionadas a faixa etária e ambiente de risco 

trabalhado.

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

RESUMO das Dicas a educação

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

DICAS GERAIS DURANTE A AÇÃO

2023
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Leia um de nossos 5 GIBIS com as 
crianças ou utilize um de nossos 5 
VÍDEOS e interaja com elas.

SUGESTÃO 1 - simples 

Exemplo

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender 5 dicas de prevenção em afogamento em um ambiente aquático.
NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM?
FORMATO

Fácil
Qualquer

(escolha UM)

Reconhecer situações e comportamentos de riscos, 

saber Prevenção ATIVA e REATIVA, Reconhecer um 

afogado, e chamar socorro. 

Crianças

3-12 anos

Leitura de GIBI 

ou Assistir um 

VÍDEO

TAREFA Ler 1 GIBI ou assistir 1 VÍDEO e interagir com perguntas e respostas.
META Conseguir verbalizar a importância das 5 dicas abordadas.
MATERIAIS 1. GIBI (um dos 5 temas), use os nossos prontos ou baixe no site e imprima, ou

2. VÍDEO (um dos 5 temas). Televisão e computador. Baixe vídeos
Número máximo 

de crianças?
SIM, no máximo 8 a 10

Adaptativo? SIM. Ele pode ser empregado à diferentes conteúdos de prevenção e diferentes dicas. 

Dinâmica
1. Posicione as crianças sentadas, em um semicírculo, mantendo todas em seu campo de visão.

2. Inicie a leitura do GIBI ou passe o vídeo.

3. Conte a história do gibi, e vá mostrando as figuras as crianças. Para aquelas com idade de leitura, pode pedir que cada um 

leia uma parte da história. Pare a cada dica lida ou assistida e estimule as crianças com perguntas.

4. Mostre as imagens mais significativas como: cerca, ralo, guarda-vidas... (tente abordar de forma simples todas elas)

5. Finalize com uma roda da descoberta reforçando todos os 5 principais pontos do tema.

Inicie com uma ação bem simples: 

Exemplo 1 (pode ter outros formatos criados por você)
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Durante suas ações, convide

os participantes a se tornarem

um VOLUNTÁRIO.
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SUGESTÃO 2 – simples/moderada 

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender algumas dicas de prevenção em afogamento em um ou mais ambientes aquáticos.

NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM
FORMATO

Fácil
Ambientes 

abertos

Reconhecer situações e comportamentos de riscos, 

saber Prevenção ATIVA e REATIVA,  Reconhecer um 

afogado, e Chamar socorro. 

Crianças

3-15 anos

Perguntas e 

respostas 

rápidas

TAREFA Formule algumas perguntas sobre as dicas nos GIBIs e faça perguntas e respostas.
META Conseguir verbalizar algumas dicas.
MATERIAIS 1. GIBI (um dos 5 temas), use os nossos prontos ou baixe no site e imprima.

2. Brindes (Bottons e Gibis)

3. Marionetes Kim e Tatá

4. Banner cadeia da sobrevivência (aos responsáveis) (baixe em alta resolução esse e outros)
Número máximo 

de crianças?
SIM, no máximo 20 a 25, com seus responsáveis.

Adaptativo? SIM. Ele pode ser empregado em diferentes cenários (shoppings, campeonatos, feiras, escolas, etc). 

Dinâmica
1. Monte todo seu cenário SOBRASA com o material que você dispõe .

2. Posicione as crianças sentadas, em um semicírculo, mantendo todas em seu campo de visão. Pais e responsáveis por traz. 

3. Faça suas perguntas e estimule as crianças a encontra-la no GIBI distribuído. Utilize linguagem adequada a cada idade.

4. Premie a cada resposta, certa ou errada. Tenha certeza de premiar a todas até o final da atividade.

5. Deixe-as contar uma história pessoal delas (mas não muitas para não dispersar as outras). 

6. Mostre as imagens mais significativas como: cerca, ralo, guarda-vidas... (tente abordar de forma simples todas elas)

7. Finalize com uma roda da descoberta reforçando algumas dicas mais importantes.

Programe um desafio em forma de 
perguntas ou tarefas, com 
premiação. Leve brindes.

GIBIS

BOTTONS
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sobrasa@sobrasa.org
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SUGESTÃO 3 – simples/moderada 

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender algumas dicas de prevenção em afogamento.

NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM
FORMATO

Fácil/moderada
Ambientes 

abertos

Reconhecer situações e comportamentos de riscos, 

saber Prevenção ATIVA e REATIVA,  Reconhecer um 

afogado, e Chamar socorro. 

Crianças

3-15 anos

Fotos e 

interações 

rápidas

TAREFA Criar uma oportunidade de chamar atenção para nossas dicas em públicos que estão circulando no local.

META Conseguir verbalizar UMA dica de prevenção em afogamento.

MATERIAIS
1. Banner, use um de nossos prontos e imprima na gráfica em tamanho grande (maior de 80x60 cm)

2. Brindes (Bottons e Gibis)

3. Marionetes Kim e Tatá

Número máximo 

de crianças?
SEM LIMITES.

Adaptativo? SIM. Ele pode ser empregado em diferentes cenários (shoppings, campeonatos, feiras, escolas, praias, etc). 

Dinâmica
1. Monte todo seu cenário SOBRASA com o material que você dispõe.

2. Deixe o banner escolhido (ou mais de um) em posição estratégica para ser fotografado pelas pessoas que estão circulando. 

3. Peça-as que mostre a foto tirada e sua postagem na rede social com as marcações: @sobrasa #sobrasa #afogamento 

#drowning usando uma frase: "Prevenir é Salvar“, "Educar para não se afogar“ ou "Unir para reduzir afogamentos“

4. Premie cada um. 

5. Finalize com uma explicação de 5 minutos sobre a cadeia de sobrevivência em afogamento reforçando dicas mais 

importantes.

Utilize um de nossos banners e solicite 
que o participante faça uma foto e poste 
em sua mídia social, usando uma das 3 
frases: SOBRASA "Prevenir é Salvar“, 
"Educar para não se afogar“ ou "Unir para 
reduzir afogamentos“ Baixe todos 

comprimidos em 
alta resolução  
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Durante suas ações, convide

os participantes a se tornarem

um VOLUNTÁRIO.
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KIM NA ESCOLA
Interação de 35-45 minutos em escola 
fundamental com crianças, utilizando 
vídeos em desenho animado, gibis, 
máscaras, marionetes e teatralização. 

É simples, rápido, 
lúdico e impacta 

crianças em idade 
escolar e seus pais com 
medidas de prevenção 

em afogamento! 

SUGESTÃO 4 – moderada 

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender 5 dicas de prevenção em afogamento em um ambiente aquático.
NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM
FORMATO

MODERADO
Qualquer um 

(escolha UM)

Reconhecer situações e comportamentos de 

riscos, saber Prevenção ATIVA e REATIVA,  

Reconhecer um afogado, e Chamar socorro. 

crianças 

6-10 anos

Leitura de GIBI, ou 

assistir um VÍDEO ou 

projeção de imagens ou 

teatralização.

TAREFA Ler 1 GIBI ou assistir 1 VÍDEO ou TEATRALIZAÇÃO e interagir com perguntas e respostas.
META Conseguir verbalizar a importância das 5 dicas abordadas.

MATERIAIS

1. GIBI (um dos 5 temas), use os nossos prontos ou baixe no site e imprima, ou

2. VÍDEO (um dos 5 temas). Computador, Televisão ou projector. Baixe vídeos (mais recomendável), ou

3. Baixe nossas figuras (.RAR) e monte sua própria apresentação com dicas. 

4. Marionetes, sinalização bandeiras, banners, guarda-sol, GIBIS, camisetas da cadeia ou banner

5. Computador e projector ou TV
Número máximo 

de crianças?
SIM, no máximo 35 (funciona bem quando tem 1 voluntário).

Adaptativo? 
SIM. Ele pode ser empregado à diferentes conteúdos de prevenção e diferentes dicas e em ambientes similares a 

escolas, tais como: Clubes, Igrejas, Festas e outros onde o ambiente seja limitado.  

Dinâmica
1. Posicione as crianças sentadas em suas cadeiras na escola.

2. Inicie a leitura do GIBI ou passe o vídeo ou teatralização.

3. Conte a história do gibi, e pode ir projetando as figuras as crianças. Pode pedir que cada um leia uma parte da história. Pare 

a cada dica lida ou assistida e estimule as crianças com perguntas.

4. Reforce a todos os 5 principais pontos do tema.

5. Termine com uma foto de todos juntos com a mão de PARE OS AFOGAMENTOS e cenário por atrás. 

KIM na 
ESCOLA,Leia mais ... 

Baixe figuras para 
um PowerPoint
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PISCINA+SEGURA
Educação com professores e alunos 
em prevenção de afogamentos 
utilizando apenas 5 medidas. 

É divertido, seguro, 
simples, lúdico e 

impacta na prevenção 
de afogamentos em 
piscinas e em casa! 

SUGESTÃO 5 – moderada/elaborada

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender 5 dicas de prevenção em afogamento em PISCINA.

NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM
FORMATO

MODERADO PISCINA

Reconhecer situações e comportamentos de riscos, 

saber Prevenção ATIVA e REATIVA,  Reconhecer um 

afogado, e Chamar socorro. 

crianças 1 a 

15 anos

Aulas de 

segurança 

diversas

TAREFA DIVERSAS – baixe arquivo 

por nível de dificuldade VERDE AMARELO VERMEHO

META Conseguir que o aluno de natação verbalize a importância das 5 dicas abordadas.

MATERIAIS
DIVERSOS – Gibis, credenciais KIM e Tatá, Folheto P+S, banner cadeia de sobrevivência e outros dependendo da 

ficha técnica utilizada acima.

Número máximo 

de crianças?
POR TURMA SIM, no máximo 10 a 15 (dependerá do número de professores envolvidos, que permita segurança).

Adaptativo? SIM. Ele pode ser empregado à diferentes conteúdos de prevenção e diferentes dicas e não se restringe a piscina.

Dinâmica
1. Varia conforme a FICHA TÉCNICA ESCOLHIDA (acima) dentre os 3 graus de dificuldades: Verde, Amarelo, ou Vermelho (BAIXE 

TODAS). 

2. Em qualquer atividade dentro ou fora da piscina, mantenha todas crianças em seu campo de visão.

3. Se houver pais ou responsáveis, posicione eles por detrás das crianças, para verem, ouvirem e ocasionalmente participarem 

da atividade. Eles serão questionados pelas crianças a dar continuidade nessa educação em casa. Para isso o gibi e a 

credencial ajudam nesse seguimento.  

4. Finalize sempre com uma roda da descoberta reforçando todos os 5 principais pontos do tema.

Leia mais ... PISCINA + 
SEGURA
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Durante suas ações, convide

os participantes a se tornarem

um VOLUNTÁRIO.
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SOBRASA KIDS
Atividades lúdicas e esportivas de 
prevenção em afogamento, em praias e 
áreas abertas,  com duração de 1 a 3 h. 

SUGESTÃO 6 – elaborada

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender dicas de prevenção em afogamento em ambientes diversos.

NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO

PARA 

QUEM
FORMATO

ELABORADA DIVERSOS

Reconhecer situações e comportamentos de riscos, 

saber Prevenção ATIVA e REATIVA,  Reconhecer um 

afogado, e Chamar socorro. 

crianças 1 a 

15 anos

Aulas de 

segurança 

diversas

TAREFA DIVERSAS – baixe arquivo 

por nível de dificuldade VERDE AMARELO VERMEHO

META Conseguir que o aluno de natação verbalize a importância das 5 dicas abordadas.

MATERIAIS
DIVERSOS – Tenda, Guarda-sol, Gibis, credenciais KIM e Tatá, bandeiras, toucas azuis, folheto cadeia de 

sobrevivência, banner cadeia de sobrevivência e outros dependendo da ficha técnica utilizada acima.

Número máximo 

de crianças?
SIM, no máximo 50 a 60 (dependerá do número de professores envolvidos, que permita segurança).

Adaptativo? SIM. Ele pode ser empregado à diferentes conteúdos de prevenção e diferentes dicas.

Dinâmica
1. Varia conforme as FICHAS TÉCNICAS ESCOLHIDAS (acima) dentre os 3 graus de dificuldades: Verde, Amarelo, ou Vermelho 

(BAIXE TODAS). O voluntário deverá programar 2 a 4 atividades durante o período.

2. Programe intervalos entre as atividades, muito protetor solar, horário cedo, muita sombra, área de resfriamento, frutas, 

água e muita segurança no local. Deixe um guarda-vidas só com essa função de segurança. 

3. Como as crianças possuem competências aquáticas diferentes, não exagere nas atividades dentro ou no entorno da água e  

mantenha todas em seu campo de visão.

4. Se houver pais ou responsáveis, posicione eles por perto, para verem, ouvirem e ocasionalmente participarem das 

atividades. Eles serão questionados pelas crianças a dar continuidade  nessa educação em casa. Para isso o gibi e a 

credencial ajudam nesse seguimento.  

5. Finalize sempre com uma roda da descoberta reforçando todos os principais pontos dos temas abordados.

Leia mais ... 

SOBRASA 
KID´S.

Impacta 
positivamente a 
criança por toda 

sua vida!
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Ao interagir com instituções dos 

setores Privado, Público ou ONG, 

forneça o contato da SOBRASA, 

para futuras parcerias: 

sobrasa@sobrasa.org
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SURF-SALVA
Prevenção, resgate e Primeiros 
Socorros aos surfistas, aumentando 
sua segurança e de outros na praia 
com duração de 4 a 5 h. 

SUGESTÃO 7 – elaborada

Leia mais ... 

SURF-SALVA.

Faz a diferença na 
REDUÇÃO DOS 

AFOGAMENTOS 
em praias e águas 

abertas!

Manual de ação dos Voluntários
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OBJETIVO DA AÇÃO: aprender prevenção, resgate com prancha e primeiros socorros.
NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO PARA QUEM FORMATO

MODERADO
Praias e águas 

abertas

aprender prevenção, resgate com prancha 

e primeiros socorros. 

Surfistas 

Adultos

(> 14 anos)

Na praia ou em local de 

águas abertas.

TAREFA PALESTRA INICIAL DE 40 a 60 min + interações práticas.
META Apendem como prevenir e como ajudar com uso da prancha sem se tornar uma segunda vítima.

MATERIAIS
DIVERSOS – Tenda, Guarda-sol, wind-banner, bandeiras, folheto SURF-SALVA, banner cadeia de sobrevivência, 

PRANCHAS de Surfe e outros.
Número máximo 

de surfistas por 

instrutor?

SIM, no máximo 16 surfistas por instrutor.

Adaptativo? 

SIM. Ele pode ser empregado à diferentes esportes com prancha: SUP, Kite, wind-surf, esportes com embarcação 

sem motor: canoagem, remo, caiaque, canoa-havaiana, assim como pode ser realizado em rios, represas e 

piscinas.

Dinâmica
1. Monte todo seu cenário SOBRASA no local, use tenda, guarda-sol e alunos em U de costas ao mar.

2. Inicie com uma introdução ao afogamento: Tamanho do problema (onde, quem, idade, sexo, relação ao esporte em 

questão), definição de afogamento, diferentes gravidades, interação guarda-vidas-surfistas.

3. Aborde a geografia da praia ou local e a sinalização gestual em socorro - Práticas.

4. Prevenção em afogamento consigo e com outros - Práticas

5. O socorro com uso de prancha (consciente e inconsciente) - Práticas

6. Transporte a área seca - Práticas

7. Suporte básico de vida na areia  - Práticas 

8. Como e quando chamar por ajuda - Práticas

9. Termine com uma foto de todos juntos com a mão “PARE OS AFOGAMENTOS” e cenário por atrás. 

Baixe 

Cartaz modelo

Tutorial

2023

https://www.sobrasa.org/sobrasa-kids/
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Durante suas ações, convide

os participantes a se tornarem

um VOLUNTÁRIO.
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EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS
Prevenção, resgate e Primeiros 
Socorros a profissionais de saúde e 
atletas de esportes aquáticos com 
duração de 4 a 5 h. 

SUGESTÃO 8 – elaborada (instrução)

Faz a diferença na 
REDUÇÃO DOS 

AFOGAMENTOS!

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

OBJETIVO DA AÇÃO: aprender prevenção, resgate com prancha e primeiros socorros.
NÍVEL DE 

DIFICULDADE na 

RELAIZAÇÃO

CENÁRIO 

AQUÁTICO
TÓPICO PARA QUEM FORMATO

MODERADO
Praias e águas 

abertas

aprender prevenção, resgate com prancha 

e primeiros socorros. 

Surfistas 

Adultos

(> 14 anos)

Na praia ou em local de 

águas abertas.

TAREFA PALESTRA INICIAL DE 40 a 60 min + interações práticas.
META Apendem como prevenir, ajudar sem se tornar uma segunda vítima e tratar um afogamento.

MATERIAIS
DIVERSOS – Tenda, Guarda-sol, wind-banner, bandeiras, folheto EMERGÊNCIA AQUÁTICA, banner cadeia de 

sobrevivência e outros.
Número máximo 

de surfistas por 

instrutor?

SIM, no máximo 25 alunos por instrutor quando envolver práticas na água e ilimitado quando em auditório sem 

prática na água.

Adaptativo? 

SIM. Ele pode ser empregado à diferentes instruções de leigos, pais, comunidades e profissionais com obrigação 

de atuar (Bombeiros, Policiais Militares, Militares da forças aéreas, Defesa Civil, Ajuda humanitária, e outros), 

assim como pode ser realizado em sala de aula, auditórios e/ou praias, rios, represas e piscinas.

Dinâmica
1. Monte todo seu cenário SOBRASA no local, use tenda, guarda-sol e alunos em U de costas ao mar.

2. Inicie com uma introdução ao afogamento: Tamanho do problema (onde, quem, idade, sexo, relação ao esporte em 

questão), definição de afogamento, diferentes gravidades, e como se aplica ao público de alunos em questão. 

3. Aborde a geografia da praia ou local e a sinalização gestual em socorro - Práticas.

4. Cadeia de Sobrevivência em Afogamento

5. Prevenção em afogamento consigo e com outros e identificação de riscos nos cenários - Práticas

6. Reconhecer um afogamento 

7. O socorro com uso de materiais improvisados (consciente e inconsciente) – Práticas.

8. Transporte a área seca – Práticas.

9. Suporte básico de vida na areia  - Práticas.

10. Classificação de gravidade e tratamento – Casos.

11. Situações clínicas e traumáticas - Casos.

12. Como e quando chamar por ajuda - Práticas

13. Termine com uma foto de todos juntos com a mão “PARE OS AFOGAMENTOS” e cenário por trás. 

Tutorial

2023

https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/


Ao interagir com instituções dos 

setores Privado, Público ou ONG, 

forneça o contato da SOBRASA, 

para futuras parcerias: 

sobrasa@sobrasa.org
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Estabeleça 
data, horário e 
e participação

Confirme com a instituição a 
data, horário e tempo de 

duração.

Programe com antecedência. 
O local é o mesmo planejado 

ou existem variáveis 
diversas?

Poste no Telegram SOBRASA 
com antecedência, 

aumentando a frequência e 
atenção a sua ação.

Se for um evento local, basta 
1 semana antes, mas se 

depende de deslocamento, 
hospedagem, faça com um 

mínimo de 30 dias. 

Verifique com o organizador 
a estratégia que ele utilizará 

para divulgação.

Se o evento estiver sendo 
organizado por outros, é 

importante o alinhamento 
com o Organizador.

Linguajar e número mínimo 
de voluntários necessários

adequado ao público?

Mantenha o tempo de ação 
adequado ao interesse, sua 
competência e capacidade.

Baixe a arte DOS CARTAZES 
dos principais programas 
para avisar de seu evento 

nas mídias sociais.  
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Logística da ação4

2023

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/modelo_cartaz_kim_na_escola_P+S_sobrasa_kids__SURF_SALVA_INSTRUCAO_23.rar
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Planeje o 
ambiente e 

público

Use todo o material 
cenográfico que tiver acesso e 

que seja adequado a ação, 
tendo o OK do organizador

Tenda, guarda-sol, wind-
banner, cartaz, banner, 

pôsteres, prancha e outros

Utilize os materiais de forma 
concentrada para ser mais 

visível e impactante

Atenção ao clima 

Considere a possibilidade de 
vento e de chuva, e até 

cancelar a atividade. Guardar 
o material molhado reduz 
muito sua durabilidade.

Leve material extra

Corda, fita tape, 
tesoura/estilete, lacre, fio de 

extensão e adaptadores 
elétricos tipo T 

Avalie a necessidade de 
cadeira, mesa e som pequeno 

com microfone. Um evento 
sem som, é um evento 

apagado.Licença de imagem (todos) e 
atestado médico/Par-Q se 
envolver atividade física.

Fundamental providenciar

Só realize o evento se houver 
segurança local. SEGURANÇA É 
A NOSSA PRINCIPAL MISSÃO.
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• Após a ação, entregue materiais pertinentes a faixa etária e sua ação 
(gibis, crachás, certificados, botons, folder, flyer - basta um por aluno).

• Entregue um certificado de participação as crianças: BAIXE AQUI
• Compartilhe no Telegram SOBRASA: as melhores 3 fotos e 1 vídeo (usando seu 

material e uniforme): Instituição organizadora: Seu nome: outros voluntario; 

Estado: Cidade: Evento: data: tempo da ação; e número de participantes.
• Publique em suas redes sociais nos marcando: @sobrasa #sobrasa 

#afogamento para ter maior adesão ao evento.
• Avalie pontos positivos e negativos de sua ação com outros voluntários e 

descreva no grupo Telegram, assim todos aprendemos em conjunto.
• Identifique pontos que possam melhora em sua ação.
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Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

ORIENTAÇÕES GERAIS APÓS A AÇÃO
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/certificado_criancas_2023.pptx
https://t.me/sobrasa
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Com o seu Termo de colaboração (TC) aprovado, e material SOBRASA 
recebido, ao realizar qualquer evento/ação você deve publicá-la em nosso 
grupo Telegram. Poste no máximo 3 fotos e 1 vídeo (com seu material e 
uniforme) junto as informações abaixo: 
Instituição organizadora (se houver):
Seu nome:
Outros voluntários;
Estado:
Cidade:
Evento:
Data:
tempo da ação;
Número de participantes:
Faixa etária: 
Dúvidas? Poste no grupo Telegram para que todos participem.

O QUE VOCÊ RECEBE AO PUBLICAR SUA AÇÃO NO TELEGRAM?
1. Missão de voluntário pela VIDA cumprida;
2. Incentiva seus pares a realizarem mais ações;
3. Justifica o envio de mais material SOBRASA as suas ações; 
4. Exemplifica formas de executar ações;
5. O reconhecimento da sociedade;
6. A SOBRASA consegue contabilizar sua ação;
7. Divulgá-la aos nossos 220.000 seguidores;

Manual de ação dos Voluntários
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Como e por quê reportar sua ação?
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https://t.me/sobrasa
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Uma ação que seja acompanhada de uma 
avaliação dos alunos no antes e após a 
intervenção, se caracteriza numa potente 
ferramenta científica capaz de demonstrar 
a importância de sua ação na redução dos 
afogamentos na sua região. 

Com isso conseguimos convencer 
patrocinadores, gestores públicos e 
privados de investir nessas ações. 

Essa avaliação permite ainda que 
possamos reavaliar a efetividade do que 
estamos realizando e assim melhorar.

Ficha de Avaliação de 
Desempenho e ajuste 

conforme sua necessidade 
(word)
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Ficha_de_avaliacao_criancas_22.docx
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Escolha
da ação

• Selecione a ação conforme o problema afogamento no local, sua experiência, 
recursos materiais, e público a atingir.

Alinhe o
evento

• Ofereça uma apresentação inicial de sua equipe com o material fornecido pela 
SOBRASA.

• Escolha data, horário mais adequado e combine com quem fez o convite ou esta 
te ajudando a organizar.

• Solicite aos responsáveis autorização de imagem a todos que irão participar. 

POST 
Local e data

• Faça um cartaz do evento (USE os modelos P+S, Kim na Escola e SOBRASA KIDS, 
SURF-SALVA ou EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS) contendo as informações necessárias 
a promoção e inscrição no seu evento (dúvidas sobrasa@sobrasa.org)

• Divulgue seu post com antecedência no Telegram SOBRASA.

NO DIA

• Chegue ao local do evento com antecedência mínima de 1 h para preparar o 
cenário.

• Prepare uma ficha de avaliação (exemplo) de desempenho antes e depois de sua 
intervenção para aplicar e conhecer mais sobre sua ação.

• Documente o máximo possível todo evento (fotos e vídeos em alta resolução).
• Use sua experiência e cenários reais para ensinar. Interaja com os alunos.
• Convide os alunos a se tornarem um voluntário e nos ajudar.

Após o
evento

• Recolha e armazene todo material seco. 
• Poste sua ação em nosso grupo  Instituição organizadora (se houver): Seu nome, 

outros voluntários; Estado: Cidade: Evento: data: tempo da ação; número de 
participantes: Telegram SOBRASA.  

Baixe solicitação de 
autorização aos 

responsáveis (PDF)
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RESUMO PLANO GERAL DE AÇÃO – CHECK LIST

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/cartaz_surf_salva_padrao_22.pptx
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/cartaz_Emergencias_aquaticas_padrao_23.pptx
mailto:sobrasa@sobrasa.org
https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Ficha_de_avaliacao_criancas_22.docx
https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
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RESUMO PLANO GERAL DE AÇÃO – IDENTIQUE

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

Reavaliar os 4 pontos anteriores (adequados e funcionando?) 
Pontos positivos na ação realizada:
Pontos negativos ou faltantes:
O que pode ser melhorado:
Desafios futuros:

O problema afogamento
Ambiente/atividade aquática mais comum:
População mais afetada (idade, sexo, ...):
Instituições envolvidas (Defesa Civil, Bombeiros, Guarda-vidas, Prof. de saúde, outros):

O conteúdo aplicado
Nome do programa SOBRASA:
Público na ação (faixa etária, educação, cultura, etc)
Objetivo primário (tema de prevenção principal):
Agrega algum valor social, educacional, ecológico:

A logística do evento
Ambiente e segurança onde será realizado:
Programa exclusivo SOBRASA, ou dentro de  evento:
Tempo de duração planejado:
Número mínimo de voluntários necessários:
Material SOBRASA a empregar no local (listar):
Material a empregar no local da instituição (se houver):
Licença de imagem (todos) e atestado médico/Par-Q se envolver atividade física.

O formato de entrega 
O local é o mesmo planejado ou existem variáveis diversas:
Linguajar adequado ao público:
Manter o tempo de ação adequado ao interesse:
Seguimento pós-evento (indicar mídias sociais, sites)

2023



1. A Sobrasa lhe enviará mais material baseado nas ações reportadas por você no Telegram 
https://t.me/sobrasa, ou seja, se você não publicar ou se publicou e suas fotos não correspondem 
a ação e ao número de participantes não conseguiremos lhe enviar mais material.

2. Baixe essa ficha em Excel comprimida (.RAR, em um computador para descomprimir), preencha e 
envie ao Sr @Josafa solicitando mais material. 

3. Para novos voluntários, a quantidade foi dimensionada a 3 ações, ou seja, uma média de 100-150 
alunos. Se e quando efetivamente cumpridas as 3 ações iniciais e reportadas no Telegram, o 
voluntário poderá receber uma segunda remessa de material para 05 ações (média de 180-200 
alunos) ao mesmo programa aplicado na primeira submissão.

4. Para voluntários com 8 ou mais ações SOBRASA realizadas e reportadas no Telegram, a quantidade 
será dimensionada a um máximo de 8 ações por ano, com uma média de 300 alunos. Nesse caso o 
voluntário poderá se estender a um segundo programa SOBRASA (após ter completado um 
mínimo de 8 ações). 

5. Após sua planilha de ações acima estar verificada pelo @SrJosafa, o voluntário deverá envia-la ao 
Sr Josafá (presente no grupo voluntários no WhatsApp – essa é uma das razões de nossa exigência 
de permanecer no grupo), solicitando mais material para a primeiro programa proposta e 
aprovado. Se já tem 8 ações poderá, se deseja iniciar um novo programa. Dessa forma o voluntario 
recebe material para 8 ações ao programa antigo e mais 3 ao programa novo.

6. Para doações de tendas, pranchas, rescue-tube, wind banner e alguns outros, o voluntário 
necessita ter executado mais de 8 ações/ano com mais de 300 alunos e estar alinhado ao 
programa específico. Ou seja, uma prancha rescue-board é direcionada a programas como surf-
salva e instrução; uma tenda, para locais abertos e assim por diante. É natural não receber todos 
os materiais disponíveis se ainda não executou muitas ações ou se ainda não foi autorizado a 
executar determinado programa.

7. Existe uma limitação de 8 kits por instituição a serem distribuídos gratuitamente por ano, ou seja, 
aqueles que necessitem de um número maior, principalmente em locais que tenham cunho de 
empresa (escola de surf, natação, clubes..) deverão realizar doação de recursos (valor de preço de 
custo) a SOBRASA para que possamos manter a gratuidade mínima a todos. Veja nossa COLEÇÃO e 
como fazer. Portanto para maiores quantidades de ações ou de alunos por turma, o voluntário 
deverá providenciar parceiros locais (entre em contato para ter certeza de que não haja conflito de 
interesses) para suporte financeiro que deverão ser adquiridos diretamente por DOAÇÃO DO 
RECURSO A SOBRASA e O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS ESCOLHIDOS – Ver COLEÇÃO. 

8. Os voluntários recebem um material básico as suas ações, e poderão adquirir através de doação a 
SOBRASA, outros materiais e/ou maiores quantidades se assim desejarem.  

9. Voluntários Institucionais e Públicos deverão entrar em contato direto com sobrasa@sobrasa.org
para alinhamento de ações e materiais necessários.
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COMO SOLICITAR MAIS MATERIAL PARA SUAS AÇÕES?

Manual de ação dos Voluntários
Programas de Prevenção de Afogamento

Em parceria com

2023

https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/colecao/DESCRICAO_INDIVIDUAL_ACOES_VOLUNTARIO.rar
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/colecao/Colecao_SOBRASA.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/colecao/Colecao_SOBRASA.pdf
mailto:sobrasa@sobrasa.org


RESUMO DA CONDUTA ÉTICA DO VOLUNTÁRIO
RECONHEÇO QUE
• A Sobrasa atua essencialmente na Prevenção.
• Não poderei falar em nome da Sobrasa, sem a permissão formal de sua diretoria.
• Qualquer parceria que tenha sido estabelecida, com informações não verídicas poderá ser 

invalidada pela Diretoria.
• Estou autorizado, após aprovação do Termo de Colaboração, a apenas empreender o que foi 

submetido e aprovado.
• Qualquer projeto/programa/proposta nova deverá ser submetido de novo para aprovação.
• Não serei responsável pelo que a Diretoria da Sobrasa se compromete ou realiza, mas apenas 

pelos meus atos junto a SOBRASA.
• Deverei fazer referência nos eventos realizados por mim a condição de parceria da Sobrasa 

conforme aprovada na proposta aprovada (como citar a SOBRASA e sua marca em eventos). 
Evite falsos entendimentos de que a opinião citada ou o evento em questão seja da Sobrasa, 
caso não seja.

• Deverei consultar a Sobrasa para utilizar a nomenclatura adequada ao citar a participação de 
um Diretor, consultor ou instrutor SOBRASA.

• Eventos sem autorização ou participação da Sobrasa diretamente não deverá possuir ou exibir a 
marca SOBRASA.

• Providências administrativas cancelando a parceria com a Sobrasa poderão ser tomadas caso 
minha(s) atitude(s) possa(m) comprometer a reputação da Sobrasa, ou caso não ocorra o 
cumprimento das normas estabelecidas no TC. 

ASSUMO O COMPROMISSO DE
• Honrar a missão, a visão e os valores da SOBRASA.
• Não utilizar a imagem da Sobrasa com a finalidade de lucro financeiro com exceção a propostas 

aprovadas.
• Ser o responsável na execução, segurança e sinistralidades dos projetos/programas e seus 

participantes e possuir seguro contra sinistralidade de todos os eventos executados por mim.
• Exigir em qualquer evento que envolva atividade física dentro ou fora da água o preenchimento 

de um PAR-Q a menores de 35 anos ou a apresentação de um atestado de saúde física emitido 
por médico para aqueles com 35 anos ou mais de idade.

• Seguir fielmente o tutorial e formato dos programas de prevenção, e não realizar modelos 
individuais ou customizados que não tenham sido autorizados por escrito pela SOBRASA. 

• De utilizar os patrocinadores da Sobrasa em meus eventos exatamente de acordo com o tutorial 
a mim disponibilizado e não utilizar outros patrocínios ou parcerias sem conhecimento e 
autorização expressa da SOBRASA por escrito.

• Comprometo-me em caso de cancelamento dessa parceria, em devolver a SOBRASA todo 
material recebido por mim para uso nas ações propostas.
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/QUESTIONARIO%20DE%20PRONTIDAO%20PARA%20ATIVIDADE%20FISICA%20-%20PAR-Q%20SOBRASA.docx.pdf
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Baixar Coleção 
(PDF)
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VOLUNTÁRIO – VEJA NOSSA COLEÇÃO 2023 e como solicitar 
mais material as suas ações de prevenção.

2023

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/colecao/Colecao_SOBRASA.pdf


COMO CITAR A SOBRASA E SUA MARCA EM EVENTOS
Apoio: Quando a participação da Sobrasa estiver restrita a apoio. 
Logotipo menor do que Parceria. Não precisa inserir o patrocinador 
Master da SOBRASA, nem autorização para uso de outros patrocínios e 
parcerias.

Parceria: Quando a participação da Sobrasa se fizer presente em alguma 
ação para a realização do evento, mas desta não dependerá sua 
realização. O logotipo SOBRASA deve ser menor do que o Organizador e 
Realizador. Não precisa inserir o patrocinador Master da Sobrasa, nem 
autorização para uso de outros patrocínios e parcerias.

Organização/Realização: Quando a Sobrasa estiver organizando, 
coorganizando e/ou realizando o evento. Todos os eventos e programas 
SOBRASA estão autorizados. Logotipo no mesmo tamanho que outros 
organizadores e realizadores. Precisa inserir o patrocinador Master da 
Sobrasa, e ainda autorização para uso de outros patrocínios e parcerias.

Selo de qualidade em educação (serviço): Bronze, Prata ou Ouro tem 
regras específicas (favor consultar sobrasa@sobrasa.org).
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Manual de 
marca 

SOBRASA (PDF)

COMO CITAR ESSSE MANUAL
David Szpilman e Diretoria 2022-26.
Manual de ação dos Voluntários 
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA - Publicado on-line em 
http://www.sobrasa.org, JANEIRO 2023.
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