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• Programa inédito no mundo, criado no Brasil em 2012 pela SOBRASA, ensina a

crianças de 5 a 12 anos de idade as diferentes formas de como se relacionar com a

água de forma mais segura, evitando o afogamento, e ainda leva essa mensagem

aos pais e responsáveis pelas crianças em seu domicilio.

• Se constitui em interações nas escolas fundamentais de instituições públicas ou

privadas com turmas divididas conforme a faixa de escolaridade, do 1º ao 5º ano

do Ensino Fundamental com duração máxima de 45 minutos.

• As propostas de interações ou teatros variam coforme a escola, sua localização, e

a disponiblidade de material, com o própósito de educar para não se afogar.

• Cada interação é realizada por um guarda-vidas ou voluntário uniformizado e

equipado de tubo de resgate, nadadeiras, boné e óculos escuros (deve ser

retirado dentro de sala) abordando prevenção em casa, praias, águas doces (rios e

piscinas) e inundações.

• Utilizamos diversas ferramentas para as inteirações: vídeos em desenho animado

de prevenção em afogamento, Gibis, Folhetos, Banners, Marionetes, Fantoches,

Máscaras, Coroas, e outros.

• Ao final são distribuídos GIBIS do assunto abordado e alguns brindes, quando

ouvimos as crianças relatando suas histórias e indicamos nossa pagina de jogos

educativos.

O PROGRAMA KIM NA ESCOLA

http://www.sobrasa.org/jogos-desenhos-e-gibis-educativos-sobrasa/
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MANUAL DE 
AÇÃO DOS 

VOLUNTÁRIOS
Versão completa

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA

DICAS INICIAIS

✓ A forma mais eficaz de reduzir os afogamentos é através da educação –

PRESENCIAL ou DIGITAL.

✓ O Programa KIM NA ESCOLA é realizado em diferentes escolas e 

comunidades, cada qual com suas prioridades em afogamento. Essas 

diferenças devem ser consideradas ao escolher o conteúdo principal e suas 5 

mensagens principais a serem abordadas.

✓ Avise com antecedência a escola e professores, o dia da ação, o que será 

abordado e tempo de duração.

✓ Peça aos responsáveis que preencham a autorização dos responsáveis. 

✓ Divulgue sua ação em suas redes sociais marcando @sobrasa #sobrasa 

#afogamento para maior adesão ao evento.

OBJETIVO
Prover ferramentas de educação em prevenção de afogamentos ao 
voluntários SOBRASA na realização do PROGRAMA KIM NA ESCOLA.

Em parceria com

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf


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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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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


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

COMO REALIZAR A AÇÃO MAIS EFICAZ

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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Identifique o problema afogamento na 
comunidade da escola

1

Ambiente, faixa etária, 
atividades aquáticas mais 

comuns de afogamento.

Instituições envolvidas no 
problema na região (Defesa 

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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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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


Capacite-se para agir como voluntário2

Você deverá, baseado na comunidade onde a escola se situa, escolher o 
conteúdo que será abordado (Praia, Rios, Piscina, Casa, ou Inundações) e 

assim selecionar as ferramentas apropriadas (GIBI e Vídeo). 
Procure não misturar, pois pode confundir as crianças! 

Saiba mais sobre 
o programa KIM 

NA ESCOLA 

7

Em parceria com

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA

https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
https://www.sobrasa.org/gibis-de-prevencao-em-praias-piscinas-rios-e-inundacoes/
https://www.sobrasa.org/desenhos-animados-em-prevencao-de-afogamento/
https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
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/
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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.

Em parceria com

DICAS GERAIS DURANTE A AÇÃO

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA

Capacite-se para agir como voluntário2



https://youtu.be/UC-HKscK8Cg
https://youtu.be/AQkCeZdaJb0
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• 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 tutorial foca nos 6 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.

• Escolha um tema que identifique como sendo o de maior 

relevância/risco na sua região considerando o público ao seu 

alcance. 

Em parceria com

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA

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! 

https://www.sobrasa.org/folhetos-dicas-de-prevencao-para-compartilhar-em-suas-midias-sociais/
https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
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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?

Autorizações

Tem autorização de 
imagem e atestado de 

saúde de todos 
participantes e do 
espaço público?

Identifique o conteúdo apropriado e formato

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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Baixe todos os 
nossos mascotes 
e utilize em suas 

mídias sociais

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/novos_mascotes.rar


• Nossas 6 situações principais: Casa, Piscina, Praia, Rio, Surf e 
Inundações. 

• Todas possuem apenas 5 mensagens com exceção das 
inundações.

• Uma dessas 5 mensagens serão a base do conteúdo abordado 
no KIM NA ESCOLA. 

Baixe todos 
comprimidos em 

alta resolução  

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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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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
https://youtu.be/hw-jg9thI1U


Abaixo, as 10 dicas mais importantes, que não devem ser abordadas 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

Identifique o conteúdo a ser aplicado e formato3

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Figuras_emblematicas.rar


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 ao ensino Fundamental I e II
4. Aulas mais práticas, lúdicas e visuais do que discursada tem 

maior impacto com crianças. 

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

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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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PLANEJE SUA 
AÇÃO

Inicie com uma ação bem 
simples: Leia um GIBI ou utilize 

um de nossos VÍDEOS e interaja.

Passe um de nossos vídeos em 
desenho animado e 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. 

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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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COMO FAZER?

https://youtu.be/ZAHFijanveE


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

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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Iniciar com rápida apresentação falando que você trouxe junto outros 
dois amigos e que vai chama-los. Chama a Tatá, que entra 
cumprimentando a todos e ela pede as crianças que chamem pelo 
outro amigo – O Kim que entra, cumprimenta e pergunta quem gosta 
de se divertir em praia, piscina, etc.

Kim e Tatá falam o que é prevenção (um ou dois exemplos 
práticos), passam dicas básicas de prevenção a afogamentos 
(uso do colete, água na cintura, supervisão dos pais, acesso 
restrito, uso de boias, etc). Importante faze-los repetir algumas 
dicas usando frases de efeito. Ex: “Água no umbigo, sinal de 
perigo!” Ensinar o número dos Bombeiros (193) e pedir que as 
crianças repitam, fazendo-as entender como pedir por socorro.

Ao final, faça uma revisam das dicas de prevenção, encerrando 
com animação para que a teatralização termine no auge. O Kim e 
a Tatá se despedem. E o voluntário pode fazer perguntas básicas 
para premiação de brindes as crianças. 

Caso não haja teatro, passe um vídeo de desenho 
animado ou leia um gibi em uma roda, sentados.

Teatro - umas ideias

Na foto/vídeo final com todos, peçam que repitam alto: PREVENIR É

SALVAR! Assim as crianças terminam com muita animação.





Logística da ação - resumo4

Estabeleça local, 
data, horário e 

participação

Escolha a escola.
Fale com o(a) diretor(a), explicando 
o programa, a intenção e deixe claro 

que é uma ação gratuita.

Confirme com a instituição a 
data, horário, tempo de 

duração e número de alunos.

Programe com antecedência. O 
local é o mesmo planejado, tem 
projeto, TV 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.

Chegue antecipadamente ao 
local para organizar o 

cenáriou.

Se for fazer teatro, deixe tudo 
pronto antes. Crianças perdem 

atenção facilmente. 

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

nas mídias sociais.  

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/modelo_cartaz_kim_na_escola_P+S_sobrasa_kids__SURF_SALVA_INSTRUCAO_23.ppt


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

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

Logística da açãoLogística da ação - resumo4

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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Logística da açãoLogística da ação – algumas ferramentas4

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/kim_na_escola/cadeia_sobrevivencia_afogamento.jpg
https://youtu.be/DNnyGnovkPo
https://www.sobrasa.org/gibis-de-prevencao-em-praias-piscinas-rios-e-inundacoes/
https://youtu.be/DNnyGnovkPo
https://youtu.be/F9FL8LKX0hc
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/kim_na_escola/Desenho%20para%20colorir%20+%20redacao.pdf


http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/Banners_diversos_FRASES.pdf


• Após a ação, entregue materiais pertinentes a faixa etária e sua ação 
(folder, flyer - basta um por aluno).

• Para certificados aos alunos, o instrutor deverá contactar a SOBRASA 
previamente para alinhamento.

• Compartilhe no Telegram SOBRASA: as 3 melhores 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 #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.

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores5

ORIENTAÇÕES GERAIS APÓS A AÇÃO

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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Imprima um 
certificado as 

crianças

https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/kim_na_escola/certificado_kim_na_escola.pdf


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 210.000 seguidores;

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

Como e por quê reportar sua ação?

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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https://t.me/sobrasa


Uma ação que seja acompanhada de uma 
avaliação dos alunos 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)

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Ficha_de_avaliacao_criancas_22.docx




Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

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 2 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. 

Transforme uma de nossas dicas em brincadeira com as crianças
durante o KIM NA ESCOLA e envie para sobrasa@sobrasa.org como
fazer (descreva), e um vídeo seu fazendo e divulgaremos aqui e para os
nossos 200.000 seguidores nas redes sociais. 
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Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

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.

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 



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 2 ralos anti-sucção e meios de interrupção da bomba.
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Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 



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

6. Entre na água sempre com os pés primeiros e nunca alcoolizado!
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Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 



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.
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Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

https://youtu.be/OM0x1M-QmwY


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. 
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Você nos falando de sua experiência - Exemplos 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 

sua ideia sua ideia sua ideia 



https://youtu.be/DNnyGnovkPo


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 voluntários;

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

(dentro do manual)

COMO CITAR A 
SOBRASA E SUA MARCA 

EM EVENTOS

O Prof. Luke Luciano é o chefe do Departamento KIM NA ESCOLA
e coordenador do programa – Fale com ele em nosso Telegram
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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
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA_mini.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf


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.

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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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


Baixar Coleção 
(PDF)

VOLUNTÁRIO – VEJA NOSSA COLEÇÃO 2023 e como solicitar 
mais material as suas ações de prevenção.

TUTORIAL 

KIM NA ESCOLA
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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).

Manual de 
marca 

SOBRASA (PDF)

COMO CITAR ESSSE MANUAL
David Szpilman, Luke Luciano e Diretoria 2022-26.
Tutorial KIM NA ESCOLA 
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA - Publicado on-line em 
http://www.sobrasa.org, Fevereiro 2023.
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