
Tutorial

semana
PISCINA+SEGURA

Em parceria com

13 a 19 de fevereiro 
Supervisão 100%

22 a 28 de maio
Colete salva-vidas

21 a 27 de agosto
Ajudo sem me afogar

20 a 26 de novembro 
primeiros socorros

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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MANUAL DE 
AÇÃO DOS 

VOLUNTÁRIOS
Versão completa

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

DICAS INICIAIS

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

PRESENCIAL ou DIGITAL.

✓ O P+S possui apenas 5 mensagens que variam em profundidade e linguagem 

a públicos de idades e competência aquática diferentes – RESPEITE! 

✓ Avise com antecedência pais/responsáveis das crianças, o dia da ação, o que 

será abordado, tempo de duração, e o que trazer.

✓ 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 
voluntário SOBRASA na realização da SEMANA PISCINA+SEGURA (P+S).

Em parceria com

Atividades realizadas dentro da água 
devem SEMPRE ter supervisão de 

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

MISSÃO.

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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
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Capacite-se para agir como voluntário1

O conteúdo aqui é específico a PISCINA, mas 
se houver tempo e possibilidade, praias e rios 
poderão ser abordados ao longo da semana.

Em parceria com

Saiba mais sobre 
o programa 

PISCINA + SEGURA 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-piscinas/
https://youtu.be/fFv1NsbooPc
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/


https://youtu.be/fFv1NsbooPc
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2 Identifique o conteúdo a ser aplicado

Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/


https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/P%2BS/Gibi_P%2BS.pdf
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3 Aplicando o formato DIGITAL escolha uma ou 
mais opções

Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/CARDS_PISCINA+SEGURA.rar
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/novos_mascotes.rar
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/Box_molduras_P+S.rar
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/folhetos-dicas-de-prevencao-para-compartilhar-em-suas-midias-sociais/
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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 as dicas com simples linguajar.
2. Procure não tentar falar de tudo sobre o tema.
3. 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

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

Aplicando o formato PRESENCIAL 

Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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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 nosso BANNER PISCINA+SEGURA 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 uma ida a uma PISCINA e realize uma 
interação com CRIANÇAS e seus RESPONSÁVEIS.

Programe um EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS em 
PISCINA com pais e Professores de natação.

D
IFIC

U
LD

A
D

E

Aplicando o formato PRESENCIAL - Exemplos 

Em parceria com

4

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/


10

4

Em parceria com

Aplicando o formato PRESENCIAL - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/cadeia_sobrev_piscina.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Fichas_educativas_VERDE.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/flyer_piscina+segura_DHL.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Fichas_educativas_AMARELA.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Fichas_educativas_VERMELHA.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/banner_piscina+segura_DHL.pdf
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://youtu.be/DNnyGnovkPo
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Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

4 Aplicando o formato PRESENCIAL - Exemplos 

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/P%2BS/Gibi_P%2BS.pdf
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://youtu.be/F9FL8LKX0hc
https://youtu.be/aWean8t8nkY
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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 e envie
para sobrasa@sobrasa.org como fazer, a faixa etária que deve ser 
aplicada e um vídeo seu fazendo e divulgaremos aqui e para os nossos
200.000 seguidores nas redes sociais. 

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
mailto:sobrasa@sobrasa.org
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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.

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/primeira-aula-segunda-etapa-capacitacao-prof-de-natacao/
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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.

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/primeira-aula-segunda-etapa-capacitacao-prof-de-natacao/
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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

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

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/primeira-aula-segunda-etapa-capacitacao-prof-de-natacao/
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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.

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://youtu.be/OM0x1M-QmwY
https://www.sobrasa.org/primeira-aula-segunda-etapa-capacitacao-prof-de-natacao/
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Em parceria com

Você nos falando da sua experiência - Exemplos 

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

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. 

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/primeira-aula-segunda-etapa-capacitacao-prof-de-natacao/


http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/Banners_diversos_FRASES.pdf
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• Entregue um certificado de participação as crianças: 
• 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.

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

ORIENTAÇÕES GERAIS APÓS A AÇÃO

Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/SEMANAS/certificado_Semana_P+S.pdf
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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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 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

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

Prof. Antonio Santos é o chefe do Departamento PISCINA+SEGURA
e coordenador da campanha – Fale com ele em nosso Telegram

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
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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


21

Em parceria com

TUTORIAL 
Semana PISCINA+SEGURA

https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/


COMO CITAR ESSSE MANUAL
David Szpilman, Antonio Santos e Diretoria 2022-26.
Tutorial Semana PISCINA+SEGURA 
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA - Publicado on-line em 
http://www.sobrasa.org, Fevereiro 2023.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSSMUbz0gLjlRuMpX5eodc1xFg3ZbV_m
http://www.sobrasa.org/

