Manual do organizador / 2018
(edição Março)

Prevenir é salvar!
Educar para não afogar
Este manual contém a completa instrução do Programa “KIM NA
ESCOLA” e como executá-la.
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1 - AFOGAMENTO
O número de óbitos por afogamento em nosso país supera os 6.000 casos ao
ano, isto sem falar nos acidentes não fatais que chegam a mais de 100.000.
Nossas crianças, infelizmente, são as maiores vítimas dessa situação, pois
tem entre 1 e 9 anos de idade, o afogamento como segunda causa de morte e
na faixa de 10 a 14 a terceira causa.

Com o crescimento do número de pessoas que desfrutam do meio líquido,
seja para o banho, a natação, a prática de esportes aquáticos, o transporte, ou
mesmo para trabalho; em praias, piscinas, rios e lagos, tornou-se
fundamental agir em prol da prevenção desta tragédia que é o Afogamento.
“Foram só alguns segundos, eu juro”. É frequente este lamento de pais,
mas é tempo suficiente para ocorrer o afogamento com trágico resultado.
65% dos afogamentos ocorrem ao redor do domicilio e 50% dessas crianças
foram vistas minutos antes circulando dentro ou ao redor de casa.
“3 crianças até 14 anos de idade morrem afogadas diariamente no Brasil.”

Quem não se sensibiliza com uma tragédia como essa? Todos nós, mas o
fato é que no Brasil, em 2015, 6043 brasileiros morreram afogados sendo
90% em águas naturais, sendo 75% em rios, lagos, represas e pequenos
espelhos de água de água doce. As piscinas forma responsáveis por 2% de
todos os casos de óbito por afogamento, mas representam 51% de todos os
casos na faixa de 1 a 9 anos de idade.

É importante entendermos que o afogamento, dentre todos os traumas, é o
mais impactante. O afogamento ocorre de forma inesperada, sempre em

situações de lazer e pouquíssimos cogitam a sua possibilidade trágica. O
trauma é uma doença que está longe de ser um acidente. Acidentes são
situações que nos remetem ao acaso e, portanto, muito difíceis ou
impossíveis de serem evitados.

A atuação da sociedade diante do trauma e, dentre eles, o afogamento, tem
sido pautada em atitudes reativas, ou seja, atitudes que são geradas apenas
após o fato ocorrido. Constatado este fato, pouco pode ser feito para corrigilo, apenas para amenizá-lo. Se quisermos fazer a diferença devemos ter uma
atuação mais proativa ou pautada em prevenção.

Estima-se que mais de 90% dos afogamentos no mundo podem ser evitados
e o maior fator de risco para a morte por afogamento é a falta ou o descuido
na supervisão de crianças por um adulto. Quando comparamos o risco de
óbito por afogamento e acidente de trânsito, o afogamento chega a ser 200
vezes maior.

2 - QUEM PRETENDE MUDAR ESSA SITUAÇÃO?
Em 1995, pensando nos 8.000 óbitos por afogamento no Brasil, um grupo de
profissionais médicos, guarda-vidas e outros profissionais atuantes na área
aquática fundaram a SOBRASA – SOCIEDADE BRASILEIRA DE
SALVAMENTO AQUÁTICO, uma entidade sem fins lucrativos, que atua
como órgão de convergência na prevenção de afogamentos e incidentes, de
todas as atividades de esporte, lazer e trabalho na área aquática.

No ano de 2018 possuíamos em nosso quadro 42 diretores + 53 consultores e
diversos colaboradores dentre os melhores especialistas brasileiros nesta

área com presença em todos os estados da federação e atuação internacional
através da “International Lifesaving Federation” (ILSF) em mais de 40
vezes. A Sobrasa vem lutando desde a fundação em 1995 para unir o Brasil
em torno da redução do número de afogamentos em nosso país.

Veja mais sobre nossa atuação em http://www.sobrasa.org

3 - O QUE CONSTITUI O PROGRAMA KIM NA ESCOLA?
Este é um programa inédito no Brasil, que 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.

O programa se constitui em palestras nas escolas primárias de instituições
públicas ou privadas com duração máxima estimada de 50 minutos. As
turmas são divididas conforme a faixa de escolaridade, do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental e cada palestra é constituída de um guarda-vidas
uniformizado a caráter equipado de tubo de resgate, nadadeiras, boné e
óculos escuros (pode ser retirado dentro de sala).

Estas crianças assistem 03 vídeos de prevenção em afogamento, contendo
prevenção em praias, águas doces (rios e piscinas) e inundações, em formato
de desenho animado com duração total de 20 minutos. Em seguida à
apresentação dos vídeos, segue uma interação com slides em formato de
desenho ou perguntas sobre pontos do vídeo de forma a provocar mudanças
de comportamento das crianças junto ao meio líquido. Depois, segue a
distribuição de um Gibi às crianças, relatando uma história de prevenção de

afogamento em piscinas e rios e/ou um Gibi relatando uma história de
prevenção em inundações. Como seguimento, indicamos aos professores que
visitem nossa pagina de jogos educativos http://www.sobrasa.org/jogosdesenhos-e-gibis-educativos-sobrasa/ e incentivem as crianças a jogarem.

4 - COMO ORGANIZAR O PROGRAMA?
4.1 – Dados gerais
 A palestra deverá envolver alunos matriculados no Ensino Primário,
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
 Procure junto à Secretaria da Educação, o número de alunos
matriculados no Ensino Primário na sua região, em escola pública ou
privada.
 Cada Escola deverá ser visitada pessoalmente e, preferencialmente, o
instrutor deverá levar a grade do Programa (anexo I) e deixar uma
cópia na Escola.
 Não haverá custos às instituições de ensino, públicas ou privadas além
da possível produção de material a ser entregue aos alunos ou
publicidade.
 Incentive uma escola privada a adotar uma escola pública e fornecer o
material a ela.
 Antes de iniciar o programa KIM NA ESCOLA, tenha certeza de ser
uma pessoa capacitada a dar à palestra as crianças sobre prevenção em
afogamento Faça o curso Online Semeadores da prevenção –
gratuito

4.2 – Local, hora e data:
 Marque a data da palestra com antecedência através da Secretaria da
Educação, ou da diretoria da Escola ou diretamente com o professor
responsável pela turma participante.
4.3 – Cronograma (exemplo):
 Depois de realizar o levantamento dos alunos matriculados, organize
um cronograma para melhor organização e divisão do programa no
decorrer do ano letivo.
Atividade
Elaboração do Programa
Confecção de gibis
Visita às Escolas
Públicas/particulares
Palestras
Relatório final

Fev
x

Mar

Abr

Mai

x

x

Jun

Ago

Set

x

x

x

Out

x

x

x

4.4 – Turmas, idade e número de instrutores/monitores
 Recomenda-se turmas de no máximo 40 alunos por palestra.
 Alunos com idade entre 5 e 12 anos - Dê preferência a crianças de
mesma idade ou idades próximas. Se juntar turmas, prefira as mesmas
séries e idades, pois séries/idades diferentes tendem a perder a atenção
e dispersar.
 Um mínimo de um instrutor para cada palestra.
4.5 – Materiais para imprimir, gravar ou assistir e levar para aula
 Os materiais podem ser baixados gratuitamente clicando em cima dos
links abaixo. O material permite a inserção de seu logotipo, mas não é
permitido alteração de seu conteúdo.
 Acesse nosso Regimento Interno abaixo, no item 4.9.

PARA CONHECIMENTO

PARA IMPRESSÃO
 Gibis devem ser confeccionados de acordo com número de alunos
matriculados no Ensino Primário (arquivos em alta resolução e
zipados). Água doce

Inundações

 Vídeos em desenho animado (para baixar comprimido)
Prevenção em água doce

Praias

Inundações

KIT DE FOTOS DE PREVENÇÃO EM AFOGAMENTO
(pode ser usado para montar slides, formular perguntas, ou interação com os alunos)

PRAIAS / ÁGUA DOCE / INUNDAÇÕES
 Desenho do KIM para colorir + redação – 3º ao 5º ano
PARA PROVIDENCIAR NA SALA DE AULA
 Computador, data show e caixa de som - Devem ser viabilizadas pelo
Organizador/instrutor ou pela Escola (lembrar de extensões de fio e
adaptadores para alguns locais).
 Um par de nadadeiras (para demonstração).
 Um flutuador (para demonstração).
 Colete salva-vidas (para demonstração).
 Bandeiras (vermelha, amarela e verde) para apresentação.
4.6 – Local da aula:
 Deverá ser providenciado pela Escola. De preferência, sala de aula ou
auditório da própria Escola.

4.7 – Palestras


As palestras nas Escolas devem durar no máximo 50 minutos.



O público alvo são crianças de 5 a 12 anos, matriculadas do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental. A linguagem é a mesma a todos. A diferença é
que os alunos do 4º e 5º ano fazem perguntas mais elaboradas enquanto
os mais novos gostam de contar estórias (preste atenção para não deixar
as estórias tomarem o tempo da aula).



Ministre palestra para turmas pequenas, de preferência visitando sala
por sala, pois turmas grandes dispersam e assim eles podem interagir
melhor contando suas próprias histórias. Exceções, quando a Escola não
tiver horário disponível, mas sempre com turmas da mesma série/idade
ou idades próximas.



Primeiro passe os 03 vídeos de prevenção disponíveis no site da
Sobrasa, se for adequado à região onde está atuando. Mas lembre-se que,
mesmo em cidades fora do litoral é importante educar as crianças sobre
as correntes de retorno, pois muitos que se afogam nas praias são
turistas, residentes fora do litoral.



Faça uma seleção das dicas de prevenção mais importantes nos 03
vídeos para serem discutidas e ensaiadas com as crianças (veja o kit de
imagens disponíveis a ser baixado no site da Sobrasa e o boletim de
prevenção com as dicas mais importantes). Melhor abordar poucas
medidas, pois permitem melhor fixação.



Após os vídeos, inicie uma sessão interativa com as crianças passando as
principais cenas de prevenção e riscos escolhidas pelo instrutor. Tenha
em mente a cadeia de sobrevivência do afogamento e sua ordem na hora
de interagir. A cada imagem discutem-se os conteúdos de forma simples

e sempre com perguntas e exemplos práticos e brincadeiras
demonstrativas.
Exemplo 1: Ao explicar sobre colete salva-vidas, leve um colete grande
e escolha uma das crianças pra vestir e explique porque o colete deve ser
adequado ao seu tamanho. Posteriormente vista um colete pequeno nessa
criança pra que eles vejam a diferença.
Exemplo 2: Leve também um tubo de resgate (flutuador) e nadadeiras e
explique para que serve e mostre que podemos usar materiais simples
como boias, isopor, bolas, pet refrigerantes para ajudar a salvar sem
entrar na água.
Exemplo 3: Coloque um slide na apresentação que mostre a utilização
de boias para demarcação de área para banhistas. Chame uma criança à
frente e explique porque é melhor ficar com a água até o umbigo e não
no pescoço. Conte uma história que passou uma lancha no rio/praia e
muitos alunos já falarão que quando passa o barco “vem uma ondinha”.
Nessa hora pergunte o que acontece se aquela criança não souber nadar
direito e estiver com a água no pescoço e “vier a onda”. Por isso a
importância de ficar com a água no umbigo e respeitar a demarcação de
boias. E sempre enfatizando que as boias de braço infláveis não são
seguras, que só o colete salva-vidas deve ser utilizado no rio, lago ou
praia.


Exemplo 4: Quando falar sobre entrar na água depois de ingerir bebidas
alcoólicas, explique que eles devem alertar os pais sobre os perigos que
a ingestão de álcool oferece àqueles que se “aventuram” a beber e entrar
na água, pois o álcool tira seus reflexos e pode levar ao afogamento.



O(s) gibi(s) deverá ser entregue no final da aula porque se entregá-los
antes, os alunos dispersam e desviam atenção à aula.



A seleção de imagens, slides para aulas, modelo de Relatório Final do
Programa, logos do Programa ou qualquer material utilizado no
Programa estão disponíveis GRATUITAMENTE no site da Sobrasa ou
poderão ser solicitados GRATUITAMENTE através do e-mail
lukemessias@hotmail.com ou sobrasa@sobrasa.org

4.8 – Verificação de aprendizagem:
 Ao final da aula, recomenda-se que seja entregue aos alunos uma
avaliação de aprendizagem conforme Anexo II, para análise de
eficácia do Programa. Os resultados poderão ser explicitados no
Relatório Final.
4.9 – Organizadores, apoio e patrocinadores
 Leia, preencha e nos envie o TERMO DE COMPOMISSO
SOBRASA antes de iniciar o programa.
 LOGOTIPO “KIM NA ESCOLA” em alta resolução (zipado).
4.10 – Cartaz, estratégias de divulgação e certificados
 Todos os dados dos materiais utilizados nas aulas, sugestões, bem
como propostas de novas formas lúdicas de ensino podem ser
enviados

à

coordenação

do

Programa

através

do

e-mail

sobrasa@sobrasa.org para serem divulgadas nas mídias da Sobrasa,
redes sociais e web.
 A critério da Instituição Organizadora poderá ser concedido à Escola
participante, certificado de participação do Programa conforme
modelo no Anexo III.

5 – Relatório final:
 Poderá ser elaborado pelo Organizador e enviado para o e-mail
sobrasa@sobrasa.org para arquivo do Programa. No anexo IV segue o
modelo de Relatório Final.

PARA CONHECIMENTO
 APRESENTAÇÃO DA SOBRASA
 Apresentação institucional PISCINA+SEGURA
 Boletim de prevenção
 Vídeo institucional PISCINA+SEGURA
 Banner institucional SOBRASA
 Acesse o material gráfico do programa PISCINA+SEGURA
 Aula AFOGAMENTO O QUE FAZER?
 Cadeia de sobrevivência no afogamento
“Afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem prevenção e
esta é a melhor forma de tratamento!” (Szpilman 2012)

Anexo I – Modelo do Programa encaminhado às Escolas

INSTITUIÇÃO/
PATROCINADOR

Prevenir é salvar Educar para não afogar

1 - AFOGAMENTO
O número de óbitos por afogamento em nosso país supera os 6.000 casos ao ano, isto sem falar
nos acidentes não fatais que chegam a mais de 100.000. Nossas crianças, infelizmente, são as
maiores vítimas dessa situação, pois tem entre 1 e 9 anos de idade, o afogamento como segunda
causa de morte e na faixa de 10 a 14 a terceira causa.

Com o crescimento do número de pessoas que desfrutam do meio líquido, seja para o banho, a
natação, a prática de esportes aquáticos, o transporte, ou mesmo para trabalho; em praias,
piscinas, rios e lagos, tornou-se fundamental agir em prol da prevenção desta tragédia que é o
Afogamento.
“Foram só alguns segundos, eu juro”. É frequente este lamento de pais, mas é tempo suficiente
para ocorrer o afogamento com trágico resultado. 65% dos afogamentos ocorrem ao redor do
domicilio e 50% dessas crianças foram vistas minutos antes circulando dentro ou ao redor de
casa.
“3 crianças até 14 anos de idade morrem afogadas diariamente no Brasil.”

Quem não se sensibiliza com uma tragédia como essa? Todos nós, mas o fato é que no Brasil, em
2015, 6043 brasileiros morreram afogados sendo 90% em águas naturais, sendo 75% em rios,
lagos, represas e pequenos espelhos de água de água doce. As piscinas forma responsáveis por
2% de todos os casos de óbito por afogamento, mas representam 51% de todos os casos na faixa
de 1 a 9 anos de idade.

É importante entendermos que o afogamento, dentre todos os traumas, é o mais impactante. O
afogamento ocorre de forma inesperada, sempre em situações de lazer e pouquíssimos cogitam a
sua possibilidade trágica. O trauma é uma doença que está longe de ser um acidente. Acidentes
são situações que nos remetem ao acaso e, portanto, muito difíceis ou impossíveis de serem
evitados.

A atuação da sociedade diante do trauma e, dentre eles, o afogamento, tem sido pautada em
atitudes reativas, ou seja, atitudes que são geradas apenas após o fato ocorrido. Constatado este
fato, pouco pode ser feito para corrigi-lo, apenas para amenizá-lo. Se quisermos fazer a diferença
devemos ter uma atuação mais proativa ou pautada em prevenção.

Estima-se que mais de 90% dos afogamentos no mundo podem ser evitados e o maior fator de
risco para a morte por afogamento é a falta ou o descuido na supervisão de crianças por um
adulto. Quando comparamos o risco de óbito por afogamento e acidente de trânsito, o afogamento
chega a ser 200 vezes maior.

2 - QUEM PRETENDE MUDAR ESSA SITUAÇÃO?
Em 1995, pensando nos 8.000 óbitos por afogamento no Brasil, um grupo de profissionais
médicos, guarda-vidas e outros profissionais atuantes na área aquática fundaram a SOBRASA –
SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO, uma entidade sem fins
lucrativos, que atua como órgão de convergência na prevenção de afogamentos e incidentes, de
todas as atividades de esporte, lazer e trabalho na área aquática.

No ano de 2018 possuíamos em nosso quadro 42 diretores + 53 consultores e diversos
colaboradores dentre os melhores especialistas brasileiros nesta área com presença em todos os
estados da federação e atuação internacional através da “International Lifesaving Federation”
(ILSF) em mais de 40 vezes. A Sobrasa vem lutando desde a fundação em 1995 para unir o Brasil
em torno da redução do número de afogamentos em nosso país.

Veja mais sobre nossa atuação em http://www.sobrasa.org

3 - O QUE CONSTITUI O PROGRAMA KIM NA ESCOLA?
Este é um programa inédito no Brasil, que 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 esta mensagem aos pais e responsáveis pelas crianças em seu domicilio.

O programa se constitui em palestras nas escolas primárias de instituições públicas ou privadas
com duração máxima estimada de 50 minutos. As turmas são divididas conforme a faixa de
escolaridade, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e cada palestra é constituída de um guardavidas uniformizado a caráter equipado de tubo de resgate, nadadeiras, boné e óculos escuros
(pode ser retirado dentro de sala).

Estas crianças assistem 03 vídeos de prevenção em afogamento, contendo prevenção em praias,
águas doces (rios e piscinas) e inundações, em formato de desenho animado com duração total de
20 minutos. Em seguida à apresentação dos vídeos, segue uma interação com slides em formato

de desenho ou perguntas sobre pontos do vídeo de forma a provocar mudanças de comportamento
das crianças junto ao meio líquido. Depois, segue a distribuição de um Gibi às crianças, relatando
uma história de prevenção de afogamento em piscinas e rios e/ou um Gibi relatando uma história
de prevenção em inundações. Como seguimento, indicamos aos professores que visitem nossa
pagina de jogos educativos http://www.sobrasa.org/jogos-desenhos-e-gibis-educativos-sobrasa/ e
incentivem as crianças a jogarem.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Todo material necessário será disponibilizado pela Instituição Organizadora, Patrocinadores e/ou
Escola participante.

VEJA O QUE JÁ FOI REALIZADO PELA SOBRASA – WWW.SOBRASA.ORG

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realidade dos dados sobre afogamento aqui apresentados não destaca um novo
problema em nosso país, mas um velho e grave problema pouco conhecido e divulgado
em nossa sociedade. A tragédia do afogamento está presente em nosso dia-a-dia e pode
ser evitada através da prevenção.
Ressaltamos que inúmeras pesquisas indicam que os "Guarda-vidas" têm o maior
índice de confiança da população, alcançando estatisticamente, percentuais de 93 a
97%. Portanto, qualquer atividade vinculada a um projeto de salvamento e preservação
da vida, adquire uma confiabilidade que ninguém mais pode oferecer.
Desta forma, o projeto é uma oportunidade para que a sociedade de “nome da cidade”
seja contribuinte para redução de mortes por afogamento em nossa região.
“Afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem prevenção e esta é a
melhor forma de tratamento!” (Szpilman 2012)

Anexo II – Verificação de aprendizagem
01 – Qual o nome do mascote do Programa “Kim na Escola? ___________________.
02 - Complete a frase:
“ÁGUA NO UMBIGO, ___________________________________!”
03 – Complete as frases com a cor da bandeira correspondente ao risco de
afogamento:
A bandeira __________________ indica uma área de médio risco de afogamento.
Somente quem souber nadar deve entrar na água.
A bandeira __________________ indica que as condições do local estão boas para
banho, mas que se deve ficar atento.
A bandeira ___________________ indica alto risco de afogamento. Ninguém deve entrar
na água.

04 – Marque um X na imagen correta:
A( )

C( )

B( )

D( )

Anexo III – Modelo de Certificado para Escolas participantes

Anexo IV – Modelo de Relatório Final

Prevenir é salvar!
Cidade (ou escola)
ANO
INTRODUÇÃO (exemplo do CBMGO)
Em todo o ano de 2013, o Corpo de Bombeiros registrou 64 afogamentos em Goiás, 68%
a mais que em 2012, quando houve 38 registros. Objetivando reduzir esses números, foi
iniciado na cidade de Itumbiara, o Programa “Kim na Escola”. Inédito em Goiás, o
programa ensina às 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 esta
mensagem aos pais e responsáveis pelas crianças em seu domicilio.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
A elaboração do Programa se iniciou no mês de Fevereiro do ano de 2014 com a
confecção de 8000 gibis para distribuição às crianças nas Escolas de Ensino Primário.
Após, 17 Escolas Municipais e 6 Escolas Particulares de Ensino Primário foram visitadas
pessoalmente pela Sd Mônica para divulgação do programa e solicitação de um espaço na
Escola para ministrar as palestras.

Cada palestra foi ministrada pela Sd Mônica, devidamente uniformizada a caráter e
equipada de tubo de resgate e nadadeiras, e teve duração máxima de 50 minutos. As
DATA

ESCOLA

MANHÃ

TARDE

TOTAL
ALUNOS

turmas foram divididas conforme a faixa de escolaridade, do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental.

Estas crianças assistiram 02 vídeos de prevenção em afogamento, contendo prevenção em
praias e águas doce (rios e piscinas), em formato de desenho animado com duração total
de 15 minutos. Em seguida à apresentação dos vídeos, foi mostrado uma apresentação de
slides em formato de desenho para discutirmos o vídeo assistido de forma a manter uma
grande interação e reação às propostas de mudança de comportamento das crianças junto
ao meio líquido. Depois, seguiu a distribuição às crianças de um Gibi, que relata uma
história de prevenção em afogamento de piscinas e rios.
CRONOGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Atividade
Elaboração do Programa
Confecção de gibis
Visita às Escolas Públicas
Visita às Escolas Particulares
Palestras
Relatório final

Fev
x

Mar

Abr

Mai

x

x

Ago

Set

x

x
x

x

x

x

*No mês de Junho a Sd Mônica se encontrava de férias e no mês de Julho são férias escolares.

CRONOGRAMA PARA PALESTRAS

Out

x

25/04
11/08
12/08
12/08
13/08
14/08
15/08
18/08
19/08
20/08
20/08
21/08
22/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
02/09
11/09
15/09
16/09
17/9
18/9
22/9
29/9
30/9

E. M. Alexandre Arcipretti
E. M. Rosa Arantes
E. M. Amadeu Pedro de Oliveira
E. M. Maria Leopoldina de Carvalho
E. M. Maria Leopoldina de Carvalho
E. M. Professor Alaor Dias Machado
E. M. Floriano de Carvalho
E. M. do 1º Grau Rotary Clube
E. M. Rogério Ribeiro Mendonça
E. M. Rogério Ribeiro Mendonça
E. M. Joaquim Mariano
E. M. Dom Velloso
E. M. Juca Andrade
E. M. José Gomes Pereira
E. M. José Gomes Pereira
E. M. Vinicius de Aquino Ramos
E. M. Oscar Domingos da Costa
E. M. Oscar Domingos da Costa
E. M. Floriano de Carvalho
E. M. Quim Machado (zona rural)
Colégio Zênite
E. M. Peixoto da Silveira
Colégio Zênite
Colégio Horas Felizes
Colégio Ulbra
Colégio Diocesano
Escola Impacto

8:00 às 11:00hs
7:30 às 11:30hs

14:00 às 16:30hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 16:30hs

8:30 às 10:00hs
7:50 às 11:30hs
9:50 às 11:30hs
7:00 às 11:30hs
7:00 às 11:30hs
7:00 às 11:30hs
7:00 às 11:00hs
7:00 às 11:30hs
7:00 às 11:30hs
7:00 às 11:30hs
8:30 às 11:30hs
7:00 às 12:00hs
7:00 às 12:00hs
9:30 às 10:30hs
8:00 às 11:00hs
8:00 às 09:00hs
8:00 às 11:00hs
8:00 às 11:00hs
9:30 às 11:00hs
8:00 às 11:00hs

13:30 às 16:30hs
13:30 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 16:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
14:00 às 16:30hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:00 às 15:30hs
13:00 às 17:00hs
14:00 às 17:00hs
14:00 às 17:00hs
13:00 às 17:00hs
13:30 às 17:00hs
14:00 às 17:00hs

Total de alunos

267
254
110
48
227
332
298
390
326
186
226
68
467
390
385
282
390
206
152
115
193
208
34
118
176
126
185
6150

RESULTADOS
As palestras tiveram início no dia 25/04/2014, na Escola Municipal Alexandre Arcipretti,
que de imediato atingiu um público de 267 crianças. Desde então foram visitadas mais 22
Escolas de Ensino Primário, porém, uma Escola Municipal e uma Escola Particular não
tiveram interesse no Projeto e na Escola Municipal Floriano de Carvalho só foram
ministradas aulas para crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano. No total, o público
atingido foi de 6150 crianças.

Logo após início do Programa, no dia 30 de Abril de 2014, depois da palestra em uma
única Escola, foi recebido no quartel um ofício emitido pela Escola Municipal Vinicius
de Aquino Ramos, que em nome da diretora, Adriana Santos Prateado, elogiou a
iniciativa do Projeto e solicitou a palestra na referida Escola.

Ainda, tivemos um retorno de mídia espontânea através da Rede Globo (TV
Anhanguera), Rede Record, Canais de Rádio, TV Caramuru, Jornal “Folha de Notícias”,
site do Corpo de Bombeiros, site da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e redes
sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante ressaltar a preocupação da Escola em receber a visita do Bombeiro GuardaVidas, a organização do material para palestra, assim como instalação dos equipamentos
necessários, data show e caixas de som.

Das Escolas visitadas pode-se perceber que o interesse dos alunos e dos professores pelo
tema proposto é excepcional, e causa uma discussão construtiva em relação às diferentes
formas de relacionar com a água com segurança. Fica claro que a interação entre Guardavidas e crianças é fundamental para diminuição das mortes por afogamento em nossa
região.
“Afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem prevenção e esta é a
melhor forma de tratamento!” (Szpilman 2012)

176 CRIANÇAS

1 – Colégio de Aplicação Ulbra

126 CRIANÇAS

2 – Colégio Ressurreição Diocesano

227 CRIANÇAS

3 – Colégio Zênite

118 CRIANÇAS

4 – Escola Horas Felizes

185 CRIANÇAS

5 – Escola Impacto

267 CRIANÇAS

6 - Escola Municipal Alexandre Arcipretti

110 CRIANÇAS

7 – Escola Municipal Amadeu Pedro de Oliveira

390 CRIANÇAS

8 – Escola Municipal do 1º Grau Rotary Clube

68 CRIANÇAS

9 – Escola Municipal Dom Velloso

450 CRIANÇAS

10 – Escola Municipal Floriano de Carvalho

226 CRIANÇAS

11 – Escola Municipal Joaquim Mariano

775 CRIANÇAS

12 – Escola Municipal José Gomes Pereira

467 CRIANÇAS

13 – Escola Municipal Juca Andrade

275 CRIANÇAS

14 – Escola Municipal Maria Leopoldina de Carvalho

596 CRIANÇAS

15 – Escola Municipal Oscar Domingos da Costa

208 CRIANÇAS

16 – Escola Municipal Peixoto da Silveira

332 CRIANÇAS

17 – Escola Municipal Professor Alaor Dias Machado

115 CRIANÇAS

18 – Escola Municipal Quim Machado

512 CRIANÇAS

19 – Escola Municipal Rogério Ribeiro Mendonça

254 CRIANÇAS

20 – Escola Municipal Rosa Arantes

282 CRIANÇAS

21 – Escola Municipal Vinicius de Aquino Ramos

