
Avance 2 casas

Eu NÃO entro na 
piscina sem um 
adulto, mesmo 
sabendo nadar

Mesmo se houver 
guarda-vidas eu só 

entro na piscina com 
um adulto

Você entrou 
na piscina 
com o 
cabelo solto

APENAS 5 ATITUDES e você vacina sua piscina contra afogamentos

Avance 3 casas

Recue uma casa

Minha Profa está sempre 
me olhando de perto na 

natação

Avance 2 casas

Você entrou em uma piscina 
que não tinha tampa de ralo 

para evitar prender seus 
cabelos

INÍCIO

JOGUE O 
DADO

Recue uma casa

Você jogou um objeto 
que flutua para ajudar

alguém em perigo

Avance 2 casas

Minha piscina 
tem 2 ralos

Avance uma casa

Você entrou na piscina 
sozinho usando boia

Recue uma casa

Você não sabia como 
fazer os primeiros 

socorros

Fique uma rodada 
sem jogar

Meus pais sempre desligam 
a bomba da piscina quando 

estamos brincando

Avance 2 casas

Eu confio mais em 
colete salva-vidas do 

que boias

Avance uma casa

Eu não corro 
na beira da 

piscina

Avance 1 casa
Eu não 
brinco de 
dar caldo

Avance 1 casa

Eu não brinco 
de prender a 

respiração

Avance 1 
casa

Eu não mergulho de 
cabeça na piscina 

Avance uma casa

FIM

www.sobrasa.org

Você viu alguém
se afogando e 
não chamou um
adulto

Recue uma casa

Qual o tel do 
SAMU?

Tem que acertar para 
finalizar

Minha 
piscina não 

tem cerca

Fique uma rodada 
sem jogar



RESPOSTAS
Atenção 100% no seu filho(a) a distância de um braço mesmo na presença de um guarda-vidas.
Guarda-vidas certificado por entidade reconhecida para cada piscina devidamente equipado com seu flutuador de resgate ou um 
professor de natação com treinamento em emergências aquáticas durante o horário de aula. (Não se aplica a piscinas residenciais)
Urgência - Aprenda como agir em emergências aquáticas. O uso de cilindro de oxigênio é restrito ao guarda-vidas e deve estar em 
local visível e a disposição na área da piscina.
Acesso restrito a(s) piscina(s) com uso de grades ou cercas transparentes com portões auto-travantes a uma altura que impeça 
crianças de entrar no recinto da piscina sem um adulto.
Sucção de cabelo e partes do corpo deve ser evitado com uso de ralo(s) anti-aprisionamento e precauções de desligamento 
automático ou manual do funcionamento da bomba durante o uso da piscina.
Mesmo com todas estas medidas siga as normas de segurança:
= Leve sempre sua criança consigo, caso necessite afastar-se da piscina.   = Bóia de braço ou flutuadores não são equipamentos de 
segurança - use um colete salva-vidas!
= Evite brinquedos próximos à piscina, isto atrai as crianças.    = Não pratique hiperventilação para aumentar o fôlego sem 
supervisão confiável.    = Cuidado ao mergulhar em local raso (coloque um aviso).
Tel do Bombeiros 193 e SAMU 192

Imprima o jogo em lona vinil e os personagens em papel comum plastificado, recorte e dobre um a um. 
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