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Material para a Gestão 
participativa de riscos de 

desastres eM escolas

 

1. introdução Geral à segurança escolar
 

os impactos das ameaças e os direitos da criança
todos os anos, ameaças naturais e tecnológicas transformam-se em pequenos e grandes 

desastres. Diversas ameaças cotidianas transformam-se em emergências ou tragédias. todos 
estes fatores podem ameaçar a vida de crianças, suas famílias e profissionais da educação. 
Há muitas situações que privam as crianças de seu direito a uma educação básica igualitária, 
contínua e de qualidade em um ambiente seguro.

Riscos naturais e induzidos por atividade humana fazem parte do contexto do planejamento 
educacional. Muitos, talvez a maioria destes riscos podem ser evitados pelas medidas que 
tomamos. 

A gestão escolar de desastres é planejada para proteger os alunos, os profissionais da 
educação e a educação propriamente dita.

as mais terríveis consequências de desastres são mortes e lesões corporais nas escolas. 
Escolas que se tornam inutilizáveis em razão de danos, uso prolongado como abrigo, acesso 
perigoso, perda de equipamentos e materiais ou falta de professores podem fazer com que as 
crianças fiquem para trás, deixem de alcançar seus objetivos, abandonem a escola e percam 
suas esperanças e sonhos. as consequências das injustiças educacionais são severas para 
indivíduos, famílias e para o bem comum.

1
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três esferas da segurança escolar

as metas da segurança escolar face a riscos esperados são: 

• Proteger os alunos e funcionários de morte e lesões corporais nas escolas

• Planejar a continuidade educacional face a riscos esperados

• Fortalecer a resiliência face a desastres por meio da educação

• Garantir investimentos em educação

objetivos: Para atingir estes objetivos, são necessários esforços coletivos e coordenados das partes 
interessadas. um quadro geral para a segurança escolar requer políticas e planos dos setores de 
educação, alinhados com a gestão de desastres a níveis nacional, regional e local em campus escolar.

Há muitas pessoas envolvidas, e três grandes áreas de atenção sobrepostas: 

1. instalações escolares seguras

2. Gestão escolar de desastres e emergências

3. redução de riscos de desastres e educação para a resiliência

Algumas das áreas sobrepostas ficarão mais claras com o uso deste material de planejamento.
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Esta Apostila aborda a Gestão Escolar de Desastres e Emergências. Ela foi escrita para 
administradores, professores, equipe de apoio e outros indivíduos envolvidos na gestão de 
desastres e emergências na escola e nas comunidades. Seus objetivos são:

• Orientar administradores e equipe escolar na avaliação de riscos e no planejamento e 
execução de medidas físicas de proteção.

• Desenvolver habilidades e provisões para a prontidão, resposta e recuperação rápida de 
desastres e emergências.

• Apoiar as escolas no desenvolvimento de planos para desastres e emergências específicos 
às necessidades locais e que reflitam práticas adequadas nacional e internacionalmente.

Planejamento e ação contínuos para redução de riscos e resiliência

a meta da gestão escolar de desastres não é simplesmente um ‘plano’. a meta é o planejamento 
constante, em que cada pequeno passo contribui para a melhoria da segurança ao longo do tempo. 
o seu Plano escolar Participativo de Gestão de desastres é sempre um trabalho em andamento, e 
nunca um documento finalizado. Enquanto trabalha no processo de planejamento, mantenha todos 
os documentos em um fichário em seu escritório, em um local acessível a todos. Ao longo de cada 
etapa, você produzirá e reproduzirá novos documentos que farão parte do ‘plano’. O mais importante 
é que todos participem do planejamento, do aprendizado e continuem a desenvolver o plano através 
da prática. O único plano real é aquele que todos conhecem.

2. Gestão e redução de risco de desastres em escolas: 
Papéis e responsabilidades

Gestão e redução de risco de desastres em escolas: 
Papéis e responsabilidades

1. comitê de Gestão e redução de risco de desastres em escolas 
(cGrrd) / comitê de segurança escolar

a segurança escolar é tarefa de toda a comunidade escolar. Ela 
requer liderança e coordenação da administração escolar, e envolvimento 
dos professores, funcionários, alunos, pais e vizinhos. A cada nível 
administrativo, as responsabilidades de acesso, gestão e qualidade 
incluem as responsabilidades de identificação de riscos, redução de riscos, 
prontidão de resposta e planejamento da continuidade educacional.

Cada escola deveria tornar a “gestão de desastres” parte do trabalho 
do comitê de gestão escolar, qualidade escolar ou desenvolvimento 
escolar, e/ou estabelecer um subcomitê de ‘Gestão Escolar de Desastres’ 
ou ‘Segurança Escolar’ para este propósito. 

 
Gestão e Redução de 

Risco de Desastres em 
Escolas é o processo de 

avaliação e planejamento 
para proteção física, 

desenvolvimento 
da capacidade de 

resposta e continuidade 
educacional, em nível 

escolar individual 
e educacional 

administrativo. 
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o Comitê de Segurança Escolar estabelece liderança para desenvolver, adaptar, 
implementar e atualizar o plano escolar de gestão de desastres. Ele encoraja prontidão 
pessoal e organizacional, orienta os trabalhos de mitigação, garante duas simulações anuais 
de incêndio e evacuação de edifícios, conduz uma simulação anual completa, avalia os 
resultados e ajusta o plano  adequadamente. idealmente, o comitê é habilitado e mantém 
laços formais com a escola e autoridades responsáveis pela gestão de desastres.

Durante o primeiro ano o comitê necessitará geralmente de reuniões mensais, mas com a 
participação de toda a escola, e com a integração da educação formal e informal, ele pode ser 
mantido com três ou quatro reuniões anuais.

Seu comitê escolar necessitará de:

• Familiarizar-se com a Parte 1 desta apostila e as etapas anuais de planejamento 
recomendadas

• Utilizar, revisar e rever os formulários de planejamento na Parte 2, anualmente

• Utilizar as atividades participativas da Parte 3 com alunos e comunidade escolar através 
de assembleias mensais regulares, atividades em sala de aula ou extracurriculares, e 
atividades comunitárias, proporcionando gerações sucessivas de alunos com habilidades 
relevantes através do aprendizado pela prática.

Reconhecer e reduzir riscos é parte de uma boa gestão da educação, e é de grande 
importância para manter os alunos seguros, garantindo acesso igualitário à escola, e 
alcançando metas de aperfeiçoamento ou desenvolvimento escolar. Riscos conhecidos, 
esperados e até mesmo inesperados podem ser planejados, utilizando hábitos e abordagens 
simples que podem se tornar parte constante da vida escolar. Seu sucesso será apreciado 
pelas gerações presentes e futuras.   
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Membros

Este Subcomitê necessita de forte liderança (idealmente o/a diretor/a  da escola ou diretor 
assistente) e/ou Ponto focal de GRRD.

a composição do CGRRD depende do tamanho da escola. Em escolas menores, ele pode 
incluir todos os funcionários. Certifique-se de incluir representantes de:

• Administração

• Equipe docente

• Equipe não docente

• Alunos – idealmente, estes serão representantes eleitos do corpo discente, especialmente 
em escolas secundárias

• Pais – devem ser ligados à associação de pais e professores ou comitê escolar semelhante 
quando possível

• Comitê local de gestão de desastres

Quanto a alunos e famílias, certifique-se de considerar alunos com necessidades 
especiais e seus pais/responsáveis, minorias linguísticas, e meninas e meninos, para que 
todas as necessidades sejam consideradas. Representantes são necessários para facilitar a 
comunicação em duas vias entre os grupos envolvidos no processo de planejamento.

Em escolas maiores, o comitê deve tentar envolver representantes de: 

• Departamentos

• Prédios (ex. representantes de cada edifício do campus)

• Equipes de instalações, manutenção, cozinha, segurança, saúde, orientação, transporte, etc. 

• Vizinhos da escola (ex. associação cívica, grandes empresas e autoridades de segurança 
pública. Isto pode ser feito através da comunicação, por exemplo, com a polícia, os 
bombeiros, autoridades governamentais locais, parceiros de negócios, conselho escolar, 
autoridades locais, etc.

• Membros de grupos vulneráveis (ex. pode ser de grande valia ter indivíduos representando 
as pessoas com necessidades especiais, grupos de minoria linguística e outros grupos 
vulneráveis cujas necessidades podem ser negligenciadas).

2. Ponto Focal de Grrd escolar

Cada escola deve designar um membro voluntário da equipe para ser o Ponto Focal de 
Gestão e Redução de Riscos de Desastres. Este indivíduo deverá:

• participar de treinamentos

• manter a comunicação com a rede local de pontos focais de GRRD

• representar a escola, caso necessário, no comitê local de gestão de desastres

• ter um papel de liderança, auxiliando a equipe escolar e a comunidade a abordar 
coletivamente as metas gerais de segurança escolar.
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3. redução de riscos e resiliência é questão de pequenos passos

Mantenha uma lista do comitê com informações de contato e um calendário das 
atividades planejadas. lembre que a resiliência não é alcançada de uma vez, mas é um 
processo contínuo que pode ser dividido em pequenas etapas. Cada pequeno passo é 
importante para atingir as metas de segurança e continuidade educacional. o Comitê deve 
começar com a criação de um calendário de atividades para desenvolver a conscientização e 
manter a dinâmica ao longo do ano letivo. 
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3. Pequenos Passos para redução de riscos e resiliência
 

Gestão escolar de risco de desastres em resumo

o gestão escolar de desastres é parte da gestão educacional tanto em nível escolar quanto 
administrativo. Ele reflete a prevenção de desastres a nível individual e familiar, e os esforços 
para a gestão de desastres na comunidade. Este documento de orientação foi organizado 
para ajudar a recordar e observar os processos paralelos de prevenção de desastres que são 
realizados em cada nível da sociedade. o escopo total destas atividades segue estes passos:

Passo 1. conHeÇa os riscos. 
Este é o momento para avaliar e Planejar – Estabeleça ou capacite o comitê de gestão de 
desastres em sua escola; avalie seus riscos, perigos, vulnerabilidades e capacidades; planeje 
a redução de riscos, as respostas e a continuidade educacional; aprenda os conceitos chave 
para a redução de riscos de desastres; envolva e se comunique com a comunidade.

Passo 2. reduZa os riscos. 
Este é o momento para tomar Medidas Físicas e ambientais para reduzir ameaças de todos 
os tipos. Mantenha a segurança estrutural; implemente medidas não estruturais de mitigação; 
considere a infraestrutura local e a mitigação ambiental; aborde a segurança em caso de fogo.

Passo 3. PrePare-se Para reaGir. 
Este é o momento para desenvolver e aperfeiçoar Habilidades e Provisões de resposta. 
analise todos os aspectos; participe e aperfeiçoe os sistemas de pré-alerta; adote 
procedimentos de operação padrão; desenvolva habilidades de resposta e organização; 
mantenha provisões de resposta; conduza simulações para prática, avalie e atualize o plano. 

Passo 4. PlaneJe a continuidade educacional. 
Este é o momento para analisar e planejar com antecedência. Verifique quais informações 
coletar para a avaliação pós-desastre; planeje localizações alternativas ou instalações 
temporárias, além de um calendário flexível e formas de instrução alternativas; planeje para o 
uso limitado da escola como abrigo temporário; planeje a educação para emergências; estude 
sobre apoio psicossocial; planeje a recuperação. 

Passo 5. Monitore, coMPartilHe e MultiPliQue. 
Monitore o seu desempenho; trabalhe em conjunto e comunique seu plano; multiplique. 

Finalmente – durante e após um desastre...

Passo 6. iMPleMente seu Plano.
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antes de um desastre
Passo 1: conHeÇa os riscos

responsabilidades: • Avalie os riscos, perigos, vulnerabilidades e capacidades;

responsabilidades: • Planeje a redução dos riscos, a resposta e a continuidade educacional; 

responsabilidades: • Aprenda e divulgue os conceitos chave para a redução de riscos de 
desastres; 

responsabilidades: • Aprenda os procedimentos de operação padrão e pratique em 
simulações. Envolva-se e comunique-se com a comunidade. 

Passo 2: reduZa os riscos

responsabilidades: • Realize manutenção do campus escolar  visando a segurança;

responsabilidades: • Implemente medidas não estruturais de mitigação; 

responsabilidades: • Considere a infraestrutura local e a mitigação ambiental;

responsabilidades: • Aborde a segurança em caso de fogo.

Formulários:

1. Calendário de Atividades

2. informações de Contato para a liberação 
de alunos em Caso de Emergência

(utilize o material com conceitos chave 
baseados no consenso nacional, ou o 
modelo internacional*)

3. Estudo de autoavaliação Escolar
a. Riscos e Perigos
b. infraestrutura para Escolas Seguras
C. Gestão Escolar de Desastres
D. Redução de Riscos e Educação para a 

Resiliência

4. Calendário Escolar de Riscos

5. Mapa de Riscos e Recursos do Entorno 
Escolar

atividades:

1.1. Reunião para planejar calendário de 
atividades

1.2. Certifique-se de que todos estão 
familiarizados com os conceitos chave para 
a redução dos riscos de desastres

1.3. Envolva a todos na identificação de 
riscos e capacidades.
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Formulários:

6. Planilha de Sistemas de Pré-alerta 

7. Listas de Manutenção Escolar 

8. Plano de Redução de Riscos

atividades:

2.1. aprenda sobre os sistemas de pré-alerta 
e use-os.

2.2. Planeje e implemente a manutenção 
escolar rotineira.

2.3. Reuniões para decidir sobre o que 
deve ser feito, quais passos devem ser 
seguidos, e que tipo de ajuda pode ser 
necessária. Conecte estes pontos ao plano 
de desenvolvimento escolar.

Passo 3: PrePare-se Para reaGir (Habilidades e Provisões)

responsabilidades: • Considere tudo minuciosamente;

responsabilidades: • Participe dos sistemas de pré-alerta e melhorá-los; 

responsabilidades: • Adote Procedimentos de Operação Padrão; 

responsabilidades: • Desenvolva habilidades de resposta e organização; 

responsabilidades: • Mantenha provisões de resposta; 

responsabilidades: • Conduza simulações para praticar, avaliar e atualizar o plano.

Formulários:

9. Procedimentos de Operação Padrão

10. Regras de Segurança para alunos

11. Matriz flexível para uma Equipe Escolar 
de Resposta em Sistema de Comando em 
incidentes (SCi)

12. Colares de Papéis e Responsabilidades SCi

13. Cenários Simulados na Escola

14. lista de Preparação em Simulações

15. lista de Provisões de Emergência

atividades:

3.1 Conheça e adapte procedimentos de 
operação padrão 

3.2. aprenda a se organizar após um 
desastre, e a planejar a divisão do trabalho

3.3. Pratique simulações na escola e avalie-
as buscando aperfeiçoamento

3.4. Reúna provisões de emergência 
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Passo 4: PlaneJe a continuidade educacional

responsabilidades: • Conheça quais informações coletar para uma avaliação dos danos pós-
desastre; 

responsabilidades: • Planeje locais alternativos ou instalações temporárias para o 
aprendizado, um calendário flexível e modos alternativos de ensino; 

responsabilidades: • Planeje para o uso limitado da escola como abrigo temporário; 

responsabilidades: • Planeje para a educação em emergências; Aprenda sobre apoio 
psicossocial;

responsabilidades: • Planeje a recuperação.

responsabilidades: • Conduza simulações para praticar, avaliar e atualizar o plano.

Formulários:

16. Plano para Continuidade Educacional

atividades:

4.1. Planeje locais, calendários e métodos 
de ensino alternativos, além de instalações 
temporárias, para que todos os alunos 
atinjam suas metas educacionais.

4.2. Planeje a limpeza da escola. Planeje 
conforme o necessário para a supervisão do 
uso da escola como abrigo temporário.

4.3.  Planeje a proteção às crianças.

Passo 5: Monitore, coMPartilHe e MultiPliQue

responsabilidades: • Monitore seu progresso; 

responsabilidades: • Trabalhe em equipe e comunique o plano; 

responsabilidades: • Multiplique.

Formulários:

17. Lista de Preparação e Resiliência a 
Desastres na Escola 

18. Plano de Desastres para famílias 

19. Plano de Multiplicação e Promoção

atividades:

5.1. avalie o progresso da escola e dos 
alunos

5.2. Distribua aos alunos e funcionários 
planos de desastre para famílias

5.3. Considere se há mais que pode ser feito 
para auxiliar a equipe e os demais.
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durante e após um desastre
Passo 6: iMPleMente seu Plano, e seJa FleXÍvel

responsabilidades: • Utilize os procedimentos de operação padrão e simulações como guia. 

responsabilidades: • Mantenha as crianças seguras e protegidas. 

responsabilidades: • Reúna as crianças com seus familiares de forma segura; 

responsabilidades: • Conduza uma análise dos danos.

responsabilidades: • Implemente planos para locais alternativos, calendários e modalidades 
de ensino alternativas, uso limitado da escola como abrigo temporário; 
realize limpeza, forneça apoio psicossocial e retome as aulas.

Formulários:

20. Formulário de Relatório de Situação 
Escolar

21. Formulários de Reunião Segura com 
famílias (bem como os registros coletados 
com o Formulário #2)

Formulários:

22. Formulário de Avaliação Rápida de 
Danos à Escola

(Utilize o Formulário #16) 

23. instruções para apoio Psicossocial

atividades (durante um desastre):

6.1. implemente os procedimentos de operação 
padrão e matriz de responsabilidades

6.2. utilize suas habilidades de resposta 
e reúna os alunos com seus familiares de 
forma segura

atividades (após um desastre):

6.3. avalie e reporte os danos 

6.4. implemente o plano de continuidade 
educacional

6.5. forneça primeiros socorros e apoio 
psicossocial, conforme necessário

antes de um desastre
Passo 1: conHeÇa os riscos

responsabilidades: • Avalie os riscos, perigos, vulnerabilidades e capacidades;

responsabilidades: • Planeje a redução dos riscos, a resposta e a continuidade educacional; 

responsabilidades: • Aprenda e divulgue os conceitos chave para a redução de riscos de desastres; 

responsabilidades: • Aprenda os procedimentos de operação padrão e pratique em simulações. 
Envolva e comunique -se com a comunidade. 
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Formulários:

1. Calendário de Atividades 

2. informações de Contato para a liberação 
de alunos em Caso de Emergência

(utilize o material com conceitos chave 
baseados no consenso nacional, ou o 
modelo internacional*)

3. Estudo de autoavaliação Escolar 

a. Riscos e Perigos

b. infraestrutura para Escolas Seguras

C. Gestão Escolar de Desastres

D. Redução de Riscos e Educação para a 
Resiliência

4. Calendário Escolar de Riscos

5. Mapa de Riscos e Recursos do Entorno 
Escolar

atividades:

1.1. Reuna-se para planejar o calendário 
de atividades e garantir que todos estejam 
familiarizados com as mensagens chave 
para a redução dos riscos de desastre.

1.2. Certifique-se de que todos estejam 
familiarizados com os conceitos chave para 
a redução dos riscos de desastres 

1.3. Envolva a todos na identificação de 
riscos e capacidades. 
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atividade 1.1. reunião para planejar o calendário de atividades

Utilize os Formulários #1 & #2 (Veja formulários completos na Seção II).

O Formulário #1 irá ajudá-lo a planejar as atividades.

ForMulário #1. calendário de atividades

 Atividade Mês Responsável

  

  

Comunique-se com os pais com antecedência. Explique a necessidade de conhecer quem 
contatar durante uma emergência, e quem tem permissão para retirar o aluno da escola em 
caso de emergência. Colete as informações com cada família, e/ou utilize o Formulário #2 
para coletar as informações.

ForMulário #2. informações de contato para liberação de alunos em caso de emergência

  Pessoas autorizadas a   
 Nome completo levar o aluno em caso de informações assinatura 
 do aluno emergência ou desastre de contato dos pais

  1. 1. 
  2. 2. 
  3. 3.

  1. 1. 
  2. 2. 
  3. 3.

ATIVIDADE 1.2. Certifique-se de que todos estão familiarizados com os 
‘conceitos chave para a redução de risco de desastres’.

(Utilize o material com Conceitos Chave baseados no consenso nacional. Veja também 
atividades para os alunos na Seção iii).

utilize os Conceitos Chave para Redução de Riscos e Resiliência em ambientes 
Domésticos baseados no consenso nacional, ou os Recursos ifRC/GaDRRR-ES*. (Modelos 
disponíveis em vários idiomas em http://preventionweb.net/go/3106). Estes são importantes 
para comunicar mensagens baseadas em evidências e orientadas para ação que podem 
tornar-se conhecimento comum para a redução de risco de desastres.
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ATIVIDADE 1.3. Envolva a todos na identificação de riscos e capacidades.

Utilize os Formulários #3, #4, #5 (Veja formulários completos na Seção II).

o Estudo para autoavaliação da Segurança Escolar Geral é composto de 4 partes: a, b, C, 
D. Estas funcionam como bases iniciais para o estudo e devem ser revistas anualmente para 
avaliar o progresso.

ForMulário #3. estudo para auto-avaliação da segurança escolar 

A: Perfil da Escola – Incluindo Riscos e Perigos

b: instalações Escolares e acesso (não-técnico)

C: Gestão Escolar de Desastres

D. Educação para a Redução de Risco de Desastres na Escola

Utilize o Formulário #4 para criar uma visão geral dos riscos enfrentados pela escola 
durante o ano.

ForMulário #4. calendário escolar de riscos

Calendário de Riscos Sazonais e Anuais

insira os meses na primeira linha, começando pelo primeiro mês do ano escolar.

insira os riscos enfrentados pela comunidade, incluindo tanto sazonais (ex. 
enchentes, ciclones) quanto anuais (ex. terremotos, pandemias, etc.) e assinale os 
meses em que a ocorrência é mais provável.

Riscos Meses

            

            

Utilize o Formulário #5 como modelo, para criar um mapa de riscos e recursos da escola 
e da comunidade. Caso exista um mapa-base da escola e da comunidade, utilize-o como 
base para identificar riscos, perigos e capacidades. Envolva tanto alunos quanto membros da 
comunidade (Veja Atividades Participativas na Seção III).
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ForMulário #5. Mapa de riscos e recursos da escola e comunidade

 
 

Passo 2. reduZa os riscos

responsabilidades: • Realize manutenção do campus escolar visando a segurança;

responsabilidades: • Implemente medidas não estruturais de mitigação; 

responsabilidades: • Considere a infraestrutura local e a mitigação ambiental;

responsabilidades: • Aborde a segurança em caso de fogo.

Formulários:

6. Planilha de Sistemas de Pré-alerta 

7. Listas de Manutenção Escolar 

8. Plano de Redução de Riscos

atividades:

.1. aprenda sobre os sistemas de pré-alerta e 
utilize-os. 

2.2. Planeje e implemente a manutenção 
escolar rotineira. 

2.3. Reuniões para decidir sobre o que 
deve ser feito, quais passos devem ser 
seguidos, e que tipo de ajuda pode ser 
necessária. Adicione estes itens ao plano de 
desenvolvimento escolar.
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ATIVIDADE 2.1. Aprenda sobre os sistemas de pré-alerta e utilize-os.

Utilize o Formulário #6 (Veja formulários completos na Seção II).

alguns perigos possuem pré-alertas potenciais, e alguns não. terremotos, incêndios, 
tsunamis de curta e média distância e atos de violência geralmente não possuem alertas. No 
entanto, tempestades e alagamentos, e tsunamis de longa distância geralmente possuem algum 
alerta. Pré-alertas efetivos dependem de: a) obter boas informações 

b) certificar-se do significado de cada informação, 
c) disseminação das informações e 
d) ação sobre a informação.

Utilize o Formulário #6 para certificar-se de que conhece os sistemas disponíveis para 
cada perigo, de que a escola receberá as mensagens e de que se sabe exatamente o que 
fazer. Caso os sistemas de pré-alerta sejam ineficientes ou não existam, você pode ajudar a 
aperfeiçoa-los ou desenvolvê-los de forma relevante para a área.

ForMulário #6. Planilha de sistemas de Pré-alerta

Sistema de Pré-alerta PaRa: (fogo, Enchente, tempestade, outro)

Mensagem de Pré-alerta DE:

Mensagem de Pré-alerta Entregue PoR:

atividade 2.2. Planeje e implemente a manutenção escolar rotineira.

Utilize o Formulário #7 (Veja formulários completos na Seção II).

Utilize o Formulário #7 com o comitê de gestão escolar, pais e responsáveis, e toda a 
comunidade, para certificar-se de que foram atribuídas responsabilidades para Manutenção 
Rotineira. Isto significa Diária, Semanal e Mensal. Discuta também Manutenção Planejada. Isto 
significa Sazonal. Utilize a seção sobre Estudo de Manutenção Anual uma vez por ano para 
uma verificação completa.

ForMulário #7a. lista de Manutenção escolar regular e Planejada

Planejamento de Manutenção:

lista de ferramentas Sugerida:

Regras Escolares para a Manutenção das instalações:

Lista de Manutenção Diária e Semanal:  Responsabilidade:

a

lista de Manutenção Mensal:  Responsabilidade:

a

lista de Manutenção Sazonal e Planejada: frequência: Responsabilidade:
a
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ForMulário #7B. estudo de Manutenção escolar anual

lista de Manutenção anual: Campus Escolar

item de manutenção: Responsabilidade: Problema: ação tomada:

   

atividade 2.3. reunião para decidir sobre o que deve ser feito, que 
pequenos passos podem ser seguidos, e que tipo de ajuda buscar. adicione 
estes itens ao plano de desenvolvimento escolar.

Utilize o Formulário #8 (Veja formulários completos na Seção II).

agora que você conhece os perigos que enfrenta, deve discutir o que pode ser feito para 
minimizar os riscos, e que tipo de auxílio será necessário.

Utilize o Formulário #7 para elaborar uma lista. A abordagem ‘mapa mental’ pode ser uma 
maneira efetiva de iniciar, pensando em várias alternativas. (Veja a atividade na Seção III).

ForMulário #8. Plano de redução de riscos

o que pode ser feito?

Quem pode fazê-lo e quem pode auxiliar? 

Quanto irá custar?

atualização / Data

   



22 Gestão participativa de riscos de desastres em escolas

Passo 3: PrePare-se Para resPonder: HaBilidades e Provisões

responsabilidades: • Considere tudo minuciosamente;

responsabilidades: • Participe dos sistemas de pré-alerta e introduza melhorias nos mesmos;

responsabilidades: • Adote Procedimentos de Operação Padrão; 

responsabilidades: • Desenvolva habilidades de resposta e organização; 

responsabilidades: • Mantenha um estoque de provisões;

responsabilidades: • Conduzir simulações para prática, avaliar e atualizar o plano.

 

atividade 3.1. conheça e adapte ProcediMentos de oPeraÇão 
Padrão e reGras de seGuranÇa para emergências e desastres. 

Utilize os Formulários #9 e #10 (Veja formulários completos na Seção II).

os procedimentos de operação padrão para emergências e desastres dependem do risco, 
e podem ser customizados de acordo com a circunstância. Eles são construídos com base em 
seis procedimentos básicos de emergência: • Evacuação de Edifícios

seis procedimentos básicos de emergência: • Evacuação para Áreas Seguras

seis procedimentos básicos de emergência: • Reunião e Abrigo em Área Externa

seis procedimentos básicos de emergência: • Abrigo no Local

seis procedimentos básicos de emergência: • Isolamento 

seis procedimentos básicos de emergência: • Reunião Segura com Famílias

Nesta seção você encontrará detalhes para quando utilizar cada procedimento, bem como 
procedimentos de resposta específicos para cada ameaça.

É importante que a equipe compreenda bem estes procedimentos. Será necessário planejar 
como os procedimentos irão funcionar, e quais adaptações devem ser feitas para a sua escola. 

Formulários:

9. Procedimentos de Operação Padrão

10. Regras de Segurança para alunos

11. Matriz flexível para uma Equipe Escolar 
de Resposta em Sistema de Comando em 
incidentes (SCi)

12. Colares de Papéis e Responsabilidades SCi

13. Cenários Simulados na Escola

14. lista de Preparação em Simulações

15. lista de Provisões de Emergência

atividades:

3.1 Conhecer e adaptar procedimentos de 
operação padrão

3.2. aprender a se organizar após um 
desastre, e planejar a divisão do trabalho

3.3. Praticar simulações na escola e avaliá-
las buscando aperfeiçoamento 

3.4. Reunir provisões de emergência 
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Você também ensinará estas regras para os alunos. Fornecemos uma versão simplificada 
para cada turma, enfatizando as responsabilidades dos alunos. (Formulário #10. Regras de 
Segurança para alunos).

Caso haja alunos ou membros da equipe com necessidades especiais de acesso, ou 
deficiências, é importante discutir com eles quais adaptações e suporte serão necessários 
para que eles também estejam seguros. Caso algum indivíduo necessite da ajuda daqueles 
ao redor, é importante que todos saibam como ajudar (ao invés de somente uma pessoa 
designada para tal) quando for preciso.

Caso haja programas de educação infantil e séries iniciais, será necessário pensar, discutir 
e praticar adaptações para crianças pequenas. Para aqueles impossibilitados de andar, talvez 
sejam necessários carrinhos, berços ou algo com rodas. Para crianças pequenas que precisem 
manter-se juntas, ensine-as como manter-se juntas segurando uma corda especial com laços 
nas duas pontas para cada segurança segurar.  

a Árvore de Decisão para PoPs de Emergência pode ser utilizada para auxiliar os 
membros da equipe a avaliar uma situação rapidamente, e utilizar o procedimento correto. 
Detalhes sobre como utilizar a árvore e cada procedimento são explicados a segui.

árvore de 
decisão para 
Procedimentos 
de operação 
Padrão de 
emergência
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 a árvore de decisão para Procedimentos de emergência ilustra as diferentes 
circunstâncias que conduzem a estes seis procedimentos básicos. 

Questão #1: Há algum alerta antes do impacto? o impacto possui início imediato, sem 
alerta (por exemplo atos de violência, terremoto, incêndio)? Se sim, você está preparado 
para reagir automaticamente com o procedimento de operação padrão? Caso o perigo tenha 
início lento ou mediano (por exemplo enchentes, ciclones, tempestades, etc.), que tipo de 
informação de pré-alerta está disponível? O sistema foi testado? Você terá tempo suficiente 
para fechar a escola e utilizar os procedimentos normais de liberação de alunos para reuni-
los com as famílias de forma segura? Caso não, pode-se tratar da mesma maneira que um 
impacto de início imediato. 

Questão #2: o prédio é seguro? a segunda questão é se o prédio é seguro. Caso não, 
a evacuação de edifícios deve ser iniciada imediatamente. No caso de impactos de início 
imediato como incêndio ou terremotos fortes, e caso o prédio não seja considerado seguro, a 
evacuação cuidadosa deve ser automaticamente iniciada. (Note que durante os tremores de 
um terremoto, todos devem “abaixar-se, cobrir-se e segurar-se” e a evacuação somente deve 
ter início quando o tremor cessar). Em outras situações uma avaliação rápida pode ser feita 
antes da evacuação anunciada pelo sistema de som da escola. Caso o prédio seja seguro, os 
alunos e a equipe devem ser orientados a procurar abrigo no local. a Evacuação Reversa é 
feita para o retorno organizado da área de reunião para as salas, buscando Abrigo no Local.

Questão #3: o campus escolar é seguro? Caso o campus seja seguro, o procedimento é 
abrigo e reunião na área externa. Caso o campus não seja considerado seguro (ex. em área 
de costa com risco de tsunami), deve ocorrer evacuação para local seguro. uma avaliação 
rápida (ex. de materiais perigosos, fios elétricos caídos, ruptura de tubulação) irá ajudar a 
decidir entre as duas opções. 

Em todos os casos, após a reunião, uma reavaliação deve ser feita periodicamente e 
uma das ações deve ser mantida. No caso de desastres e incidentes reais, os procedimentos 
de Reunião Segura com famílias devem ser iniciados, garantindo que os alunos retornem 
diretamente ao cuidado dos pais/responsáveis ou seus contatos de emergência pré-
designados, e que cada reunião seja documentada. os alunos devem continuar a receber 
cuidados e supervisão até que o último aluno seja reunido com a família, e que o sinal de 
segurança seja dado pelo comandante em incidentes (explicado na próxima seção). No caso 
de simulações e eventos pequenos, a Evacuação Reversa deve ser praticada para o retorno à 
sala de aula, antes do sinal de segurança e do retorno das aulas.

Reavaliar para segurança. independente do procedimento que tenha sido adotado, é 
necessário reavaliar as condições periodicamente. Caso as condições sejam seguras, as aulas 
podem ser retomadas, e os alunos podem ser liberados normalmente. No entanto, caso as 
condições não estejam seguras, ou caso haja impacto de desastres, os Procedimentos de 
Reunião Segura com famílias devem ser realizados. os alunos devem retornar aos cuidados 
dos pais/responsáveis ou seus contatos de emergência pré-designados, e cada reunião 
deve ser documentada. os alunos devem continuar a receber cuidados e supervisão até 
que o último aluno seja reunido com a família No caso de simulações e eventos pequenos, 
a Evacuação Reversa deve ser praticada para o retorno à sala de aula, antes do sinal de 
segurança e do retorno das aulas.
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PoP: evacuação de edifícios
objetivo: Proteger a equipe e os alunos no caso de fogo ou outros riscos no prédio.

Primeira pessoa a constatar o perigo: acione o inconfundível alarme sonoro de incêndio/evacuação.

administração: Ative o sistema padronizado de resposta a emergências, conforme necessário. 
Mantenha a comunicação. anuncie o sinal de segurança quando a emergência cessar.

equipe: 1. lembre os alunos das Regras de Evacuação de Edifícios: Não fale. Não corra. Não 
empurre. Não retorne. (Certifique-se de que as crianças mais novas tenham prática de 
segurar-se a uma alça da corda de evacuação).

equipe: 2. feche portas e janelas. 

equipe: 3. Posicione um professor na frente e um atrás de cada duas turmas.

equipe: 4. Leve consigo a ‘Bolsa de Provisões’, Caderno ou Fichário de Emergência e uma bolsa 
com kits de Emergência para os alunos.  

equipe: 5. Verifique a segurança da rota. 

equipe: 6. Direcione os alunos a locais regulares para Reunião e abrigo em Área Externa.

equipe: 7. Se, e quando as condições estiverem seguras, conduza a Evacuação Reversa de volta às 
salas de aula, seguindo as mesmas regras.

alunos: Sigam as regras e instruções e colaborem.

   

regras de evacuação de edifícios:

não fale: para que possa ouvir o professor

não corra: para que não se machuque

não empurre: para que ninguém se machuque

não volte: para manter-se seguro

PoP: reunião e abrigo em área externa
objetivo: Proteger alunos e equipe e garantir o conforto até que todos estejam reunidos com 
suas famílias. 

administração: ativar o Sistema de Comando em incidentes com todas as funções 
necessárias (Operações: resgate e busca, primeiros socorros, supervisão de alunos, reunião 
segura com famílias. Logística: água e alimentos, abrigo, saneamento). Envolver voluntários 
adultos e alunos capazes. 

equipe: 1. lembre os alunos de seguir instruções para a evacuação de edifícios: “Não fale. Não 
empurre. Não corra. Não volte.” os alunos devem deixar o edifício em pares. 

equipe: 2. Certifique-se de que alunos e funcionários que necessitam de atenção especial a tenham.

equipe: 3. leve as Provisões de Sala de aula (ver lista de provisões para sala de aula).
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equipe: 4. Evacue com um adulto na frente para 
certificar-se de que a rota está livre, e um 
aluno ou professor monitor responsável deve 
estar ao final do grupo, garantindo que todos 
permaneçam juntos. (isto pode ser feito em 
duas turmas, com um professor na frente e um 
ao final).

equipe: 5. Conduza os alunos aos seus lugares na área de 
reunião de emergência e faça a chamada.

equipe: 6. lembre os alunos sobre os procedimentos de liberação e o objetivo de mantê-los seguros.

equipe: 7.  os professores devem permanecer com suas turmas durante todo o tempo. os alunos 
devem permanecer sentados, junto com a turma. Mantenha os alunos quietos durante 
os avisos.

alunos: Dirijam-se até a área de reunião designada para sua turma. Sentem-se em silêncio. 
Estejam preparados para ajudar com água e alimentos, abrigo e saneamento, conforme 
necessário. Aguarde para cumprir os procedimentos de Reunião Segura com as Famílias.

PoP: evacuação para áreas seguras
objetivo: Proteger alunos e equipe em caso de riscos no ambiente escolar. 

administração: Escolas que enfrentam riscos como enchentes e deslizamentos de terra, 
ou escolas que não possuem uma área de reunião segura devem preparar previamente 
locais para áreas de reunião segura alternativas e rotas de evacuação. Informe aos pais e 
responsáveis sobre o local alternativo. Conduza evacuação imediata para a área segura 
identificada previamente. Leve a caixa de Provisões para Evacuação.

equipe: 1. Posicione um professor na frente e um ao final.

equipe: 2. Leve as ‘Bolsas de Provisões’, Caderno ou Fichário de Emergência, e uma bolsa 
com kits de Emergência para os alunos.

equipe: 3. Verifique a segurança da rota. Inclua no grupo alunos que estiverem pelo caminho.

equipe: 4. Conduza os alunos para a área segura e faça a chamada.

equipe: 5. Caso as condições estejam seguras, conduza Evacuação Reversa  de volta para as 
salas de aula, seguindo as mesmas regras.

alunos: utilizem o sistema de parceiros. Mantenham-
se juntos. Movam-se de forma rápida e silenciosa. No 
local seguro, sigam as instruções para Reunião e abrigo 
em Áreas Externas.
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PoP: abrigo no local em área interna
objetivo: Proteger alunos e equipe quando houver perigos 
na área externa da escola (ex. condições climáticas extremas 
ou alagamentos) e garantir o conforto até que todos sejam 
reunidos de forma segura com suas famílias. o abrigo no 
local é apropriado quando a evacuação não é necessária, ou 
quando não há tempo para evacuação.

administração escolar: anuncie para que todos 
permaneçam na área interna ou retornem para áreas de 
abrigo. Monitore e forneça informações e instruções. anuncie o sinal de segurança quando a 
emergência cessar. 

equipe: 1. feche portas e janelas, conforme apropriado.

equipe: 2. faça chamada. 

equipe: 3. Monitore e forneça novas informações e instruções conforme disponíveis. (Não 
utilize telefones, para que possam ser utilizados para comunicação de emergência).

equipe: 4. Supervisione os alunos na área interna com um cronograma para aprendizado, 
lazer, alimentação e descanso.

equipe: 5. Providencie áreas provadas para o uso de banheiros utilizando baldes ou sacos 
plásticos.

equipe: 6. Permita que os alunos ajudem

alunos: Mantenham-se nas salas. Participem das atividades e prestem auxílio.

 

PoP: isolamento
objetivo: Proteger alunos e equipe de invasão violenta ou ameaça de violência.

administração escolar: utilize um aviso sonoro diferenciado 
(NÃO o alarme de incêndio!) para sinalizar isolamento 
imediato. Monitore a situação e reavalie. Esteja preparado 
para transferir o comando para a polícia ou autoridade de 
segurança pública. Forneça o sinal de segurança quando 
possível. após o incidente informe alunos e pais e forneça 
tempo para revisão e discussão. 

equipe: 1. alerte os demais para que encontrem abrigo 
imediatamente.

equipe: 2. Reúna os alunos em área segura longe da 
ameaça.

equipe: 3. feche e tranque portas. Mova a mobília para bloquear o acesso da ameaça.

equipe: 4. Oriente que todos abaixem-se e abriguem-se atrás de móveis, tornando-se alvos 
com o menor tamanho possível.
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equipe: 5. Apague as luzes, e desligue rádios e celulares.

equipe: 6. fique longe da vista de portas e janelas.

equipe: 7. Certifique-se de que todos permaneçam calmos e quietos.

alunos: ajudem a bloquear portas com móveis. Permaneçam quietos e sigam as instruções 
dos professores. Escondam-se, abaixem-se e cubram-se. 

PoP: Procedimento para reunião segura com Famílias 
objetivo: Garantir que alunos e suas famílias sejam reunidos em segurança, em caso de emergência 
ou desastre. Alunos menores de 16 anos não têm permissão para deixar a escola ou área segura 
exceto na companhia de um adulto aprovado com antecedência pelos pais ou responsáveis. 

Pais e administração escolar: os pais devem fornecer à escola uma lista atualizada de 
contatos de emergência com permissão para buscar os alunos a qualquer momento. No caso 
de uma emergência ou desastre, os alunos somente serão liberados à pessoa que estiver na 
lista ou àqueles autorizados pelas pessoas na lista. 

equipe:  1. Certifiquem-se de que alunos e pais estão 
familiarizados com os procedimentos de 
liberação de alunos em caso de emergência 
ou desastre. 

equipe:  2. Verifique as identidades e garanta que os 
alunos somente sejam liberados às pessoas 
listadas nas Informações de Contato para 
Liberação de Alunos em Caso de Emergência.

equipe:  3. Mantenha um registro utilizando um 
histórico de Saída ou Formulário de Reunião 
entre Alunos e Famílias (Permissão para 
Liberação de Alunos) para posteridade.

equipe:  4. utilize estes procedimentos sempre que os procedimentos normais forem inseguros.

alunos: Sejam pacientes e sigam as instruções para reunião segura com as famílias. Não saia 
com ninguém exceto pessoas aprovadas com antecedência pelos pais ou responsáveis.  

PoPs: Regras Específicas para cada Ameaça 
reGras de seGuranÇa eM incÊndios:

se vocÊ ouvir o alarMe de incÊndio ou sentir 
odor de FuMaÇa: trate a situação como uma emergência real. 
Siga os procedimentos de evacuação. Nunca abra uma porta 
fechada sem antes checar a presença de calor. Não abra uma 
porta que estiver quente.
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se vocÊ avistar FoGo:  apague incêndios pequenos 
com o extintor ou cubra a fonte com um cobertor. Para extintores 
modernos, lembre-se do método Pass: arranque o lacre; aponte 
para a base das chamas; aperte o gatilho e esparrame de um 
lado para outro. Desligue a fonte de combustível caso seja 
seguro (ex. gás). Ative o alarme. Alerte os demais. Ligue para 
o telefone de emergência e reporte a localização do incêndio. 
Evacue o prédio. feche portas e janelas. 

Em caso de incêndio do tamanho de um balde, ative o alarme. alerte os demais. ligue para 
o telefone de emergência e reporte a localização do incêndio. Evacue o prédio. fecha portas e 
janelas. Desligue a fonte de gás caso seja seguro (ex. gás). 

Caso você possua um extintor abC: 

       

 

caso vocÊ se encontre eM Meio a FuMaÇa: fique de joelhos e 
engatinhe. Respire superficialmente pelo nariz. Prenda a respiração o máximo 
possível. Utilize um pano úmido para cobrir a boca e o nariz. Abaixe-se e vá! Sinta 
as portas – não abra uma porta interior se esta estiver quente.

caso vocÊ se encontre Preso eM uMa sala: bloqueie a 
entrada de fumaça com um pano úmido sob a porta. Feche o maior número 
possível de portas. Sinalize sua localização e telefone.

caso vocÊ esteJa eM cHaMas: Pare onde estiver. Deite-se no chão e role. Caso outra 
pessoa esteja em chamas, deite-a, role-a e cubra-a com um cobertor, tapete ou casaco: PaRE, 
DEitE E RolE. 

 

1. arranQue o lacre. 2. aPonte para a 
base das chamas.

3. aPerte o gatilho. 4. esParraMe de 
um lado para outro.
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regras de segurança em terremotos
ao sentir o chão se movendo, grite: “Posição de 

terremotos: abaixe-se, cubra-se e segure-se”. Quando o 
tremor cessar, evacue para a área externa, longe do prédio.

a Posição de terremotos:

aBaiXe-se e fique de joelhos no chão;

cuBra sua cabeça e pescoço;

seGure-se em sua cobertura.

 

nas salas, a pessoa mais próxima da porta deve abri-la completamente. Quem estiver próximo 
de um foco de incêndio deve apagá-lo. ABAIXE-SE e fique de joelhos, tornando-se um alvo o menor 
possível. CubRa sua cabeça e pescoço. ENtRE embaixo de uma mesa ou carteira resistente 
para proteger sua cabeça, pescoço e a maior parte possível de seu corpo. SEGuRE-SE. Mantenha 
distância de mobília ou equipamentos pesados, e de perigos suspensos. Não utilize elevadores.

• em cadeiras de rodas, trave-a e adote a posição de emergência, cobrindo cabeça e 
pescoço. Em assentos de estádio ou auditório, adote a posição de emergência. 

• Em laboratórios científicos ou cozinhas desligue os queimadores e feche os frascos de 
materiais perigosos, colocando-os longe antes de abrigar-se. Mantenha-se afastado de 
fogões, armários suspensos ou materiais que podem derramar.

• em áreas abertas internas onde não houver cobertura, mova-se em direção a uma parede 
interna e para longe de perigos suspensos ou que possam cair. abaixe-se, cubra-se e 
segure-se, protegendo cabeça e pescoço com os braços. 

• Em bibliotecas, oficinas, áreas de apresentação ou cozinha mova-se para longe de 
prateleiras, livros e instrumentos se possível. 

• em assentos de estádio: adote a posição de emergência até que o tremor cesse. Siga as 
instruções dos ajudantes para evacuação organizada. 

• em área externa mova-se para longe de prédios, muros, fiação, árvores, postes e outros 
perigos. fique de joelhos e cubra cabeça e pescoço. 

• no transporte escolar, o motorista deve parar o veículo, longe de perigos suspensos. 
adotar posição de emergência. 
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Quando o treMor cessar: mova-se para fora e para longe do prédio, para Reunião e 
abrigo em Área Externa.

durante uM seGundo aBalo: tome as mesmas providências que durante o tremor.

aPÓs o FiM do treMor: Em caso de terremotos moderados ou severos, antes de 
deixar a sala, veja se há alguém ferido. Administre primeiros socorros (vias aéreas, hemorragia, 
choque). Peça que os alunos responsáveis atendam os ferimentos leves. CASO haja uma 
pessoa presa ou gravemente ferida no interior do prédio, deixe-a confortável. Dê-lhe um apito 
e item de conforto e garanta que a equipe de resgate virá. Caso a permanência seja perigosa, 
os feridos que não puderem andar devem ser transportados junto com a turma. apague 
qualquer foco de incêndio. olhe em volta por 10 segundos para memorizar os perigos e danos 
para reportar posteriormente. Destranque portas. Verifique as rotas de saída e evacue o prédio 
cuidadosamente, movendo-se para longe.

regras de segurança em enchentes

encHentes coM elevaÇão lenta: Siga as instruções 
de pré-alerta. Evacue para locais altos ou abrigo no local. Proteja 
equipamentos eletrônicos. Evacue para Área Segura.

 

encHente severa iMediata: Evacue espaços afetados 
e abrigue-se no local (especialmente evacuação vertical). leve 
consigo a ‘bolsa de provisões’. Não entre na água. Caso precise 
evacuar o local, utilize dispositivos flutuantes. 

regras de segurança em tempestades

Mantenha-se informado sobre o rastreio do ciclone e 
siga as instruções. 

ao ouvir trovões, mantenha-se no interior do prédio!  

fique longe de telefones. Desconecte os equipamentos 
da tomada. Mantenha-se longe de água corrente. Ouça as 
informações através de rádio à pilha.
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a reGra 30/30:  Conte os segundos entre ver o raio e 
ouvir o trovão. Caso o tempo seja menor que 30 segundos, os 
raios são riscos em potencial. Procure abrigo imediatamente. 

Após o último clarão de raio, aguarde 30 minutos para 
deixar o abrigo. Metade das mortes por raios ocorrem após as 
tempestades. Mantenha-se em local seguro até ter certeza de 
que a ameaça cessou.   

caso esteJa eM área eXterna: Planeje com antecedência. Saiba para onde ir em 
caso de tempestade inesperada. Monitore as condições climáticas e esteja preparado para 
agir imediatamente e ir para um local seguro antes da tempestade. Caso esteja navegando 
ou nadando, chegue em terra, saia da praia e encontre um local seguro imediatamente. 
Mantenha-se longe da água, que pode conduzir eletricidade dos raios. Mantenha-se seguro 
em uma estrutura fechada e permanente, como um edifício. Caso não haja estruturas 
fortificadas, entre em um carro ou ônibus e mantenha as janelas fechadas. Mantenha as mãos 
no colo e os pés longe do chão. Caso esteja em área de mata, encontre um local protegido 
por árvores baixas. Jamais fique em baixo de uma única árvore em local aberto. Como último 
recurso, vá para um local de baixo relevo. Mantenha distância de elementos altos – árvores, 
torres, grades, postes. Esteja ciente do potencial de alagamento em áreas de baixo relevo.

eM caso de GraniZo: os locais mais seguros são o interior de prédios, longe de 
janelas e com as venezianas fechadas. Caso esteja em um veículo, mantenha-se no interior, 
com as costas viradas para as janelas. abaixe-se e cubra a cabeça com os braços. Caso 
esteja em área externa, utilize os braços ou bolsas de livros para cobrir a cabeça e dirija-se a 
local de abrigo.

caso vocÊ veJa ou sinta raios: Caso você veja um raio, vá para o interior de um 
prédio. Caso você esteja em área externa durante uma tempestade com raios, e sentir os 
cabelos ficarem de pé, a pele formigar, objetos metálicos vibrarem ou caso haja somente 
um segundo entre o raio e o trovão, faça o agachamento em caso de raios para limitar 
a eletricidade de atingir seus órgãos vitais. Não se deite no chão. Deixe um espaço de 
aproximadamente 5 metros entre você e outra pessoa!

agachamento em caso de raios

• ABAIXE-SE

• EQUILIBRE-SE NOS DEDOS DOS PÉS

• UNA OS CALCANHARES

• CUBRA AS ORELHAS  
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caso uM raio atinJa uMa Pessoa: Chame ajuda. 
Peça que alguém ligue para um número de emergência. 
uma pessoa atingida por um raio necessita de atenção 
médica imediata. forneça primeiros socorros. Caso a pessoa 
tenha parado de respirar, inicie a respiração de resgate 
(caso você seja treinado). Caso o coração da pessoa tenha 
parado de bater, alguém treinado em CPR (ressuscitação 
cardiopulmonar) deve administrá-la. Procure e trate outros 
ferimentos e verifique se há queimaduras. Mova a vítima para 
um local seguro. lembre-se, pessoas atingidas por raios não 
retêm carga elétrica e podem ser movidas com segurança.

regras para Materiais Perigosos
Realize evacuação contra o vento, ou abrigue-se no local, fechando janelas e passagens de ar.

vaZaMentos QuÍMicos ou Materiais susPeitos: Caso possível, 
limite o vazamento na fonte e contenha o derrame. Desligue equipamentos. 
Evacue a área ao redor. Caso o perigo se estenda para além da área imediata, 
acione o alarme de incêndio e siga os Procedimentos de Evacuação de 
Edifícios e Reunião. a primeira testemunha do vazamento deve telefonar 
para o número de emergência e fornecer detalhes do material, localização e 
número de pessoas na área.

 vaZaMento de Gás:  Ligue para o número de emergência. Acione o 
alerta utilizando o sistema público de endereços ou de porta em porta. Evacue 
o prédio seguindo os os Procedimentos de Evacuação de Edifícios e Reunião.   

eXPlosão: abaixe-se e cubra-se sob mesas ou outros móveis que irão protegê-lo de 
estilhaços. Quando seguro, consulte a seção de contatos de emergência e reporte a explosão 
imediatamente. Mantenha portas abertas para permitir a saída, caso o prédio tenha sido 
danificado. Mantenha-se longe de paredes externas e áreas com grandes pedaços de vidro ou 
luminárias suspensas. Aguarde mais instruções do líder de sua equipe.
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ATIVIDADE 3.2. Aprenda a se organizar após um desastre, e planeje a 
divisão de trabalhos.

Utilize os Formulários #11 e #12. (Veja formulários completos na Seção II)

Organização de resposta utilizando 
sistema de comando em incidentes

a capacidade de resposta envolve conhecimento, procedimentos, habilidades e provisões. 
o aspecto mais importante da capacidade de resposta é saber organizar e mobilizar as 
habilidades e recursos existentes. Há funções padrão para resposta a emergências. Caso você 
saiba quais são, poderá dividir o trabalho entre as pessoas disponíveis. Você precisará ser 
flexível, dependendo da situação em que se encontra.

o “comandante em incidentes” (geralmente o/a diretor/a da escola ou alguém designado 
por ele/ela) irá mobilizar a todos para que cumpram as tarefas necessárias. Algumas pessoas 
terão áreas específicas em que seu trabalho e habilidades deverão ser aplicados. Assim, será 
necessário identificar líderes de equipes e alternativas com antecedência. 

um sistema padrão de gestão de emergências, tal como o Sistema de Comando em 
Incidentes (SCI) mostrado no diagrama ao final desta seção, pode ser utilizado como guia 
para a coordenação de diversas funções padrão que possam ser necessárias em diferentes 
situações de emergência.

O modo como isto será aplicado no ambiente escolar depende do tamanho da escola, do 
número de adultos (voluntários da equipe e da comunidade, e alunos mais velhos, treinados 
para ajudar). 

Utilize o Formulário #11: Matriz Flexível de Equipe de Resposta Escolar em SCI para 
designar os papéis e responsabilidades de liderança pós-desastre com antecedência. Prepare-
se para ser flexível caso a pessoa designada não esteja disponível. 

ForMulário #11. Matriz Flexível de Equipe de Resposta Escolar em SCI

 Liderança Líderes alternativos Alunos e voluntários 
  e membros da equipe

Comandante em incidentes   

Equipe de operações   

Equipe de logística   
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Princípios e Organização do Sistema de Comando em Incidentes 
o objetivo do SCi é garantir que mais ajuda alcance mais pessoas, e fornecer um sistema 

consistente que os funcionários, alunos e agentes de emergência possam aplicar em qualquer 
escola, em qualquer lugar. os princípios chave são:

• Padronização: uso de terminologia comum (e não códigos) 

• Cadeia de comando unificada: delegação de recursos para máxima eficiência

• Organização modular flexível: mobilizar conforme o necessário (limitando o escopo de 
controle a 5-7 pessoas)

• comunicação integrada: comunicação centralizada entre núcleos

Há cinco funções chaves no SCI que podem ser mobilizadas conforme necessário em 
determinada circunstância. Estas cinco funções formam uma abordagem comum para organizar 
a resposta a cada emergência ou desastre. Dependendo do número de funcionários e voluntários 
da comunidade escolar, ou alunos mais velhos e capazes, algumas pessoas podem precisar 
desempenhar múltiplos papéis. Antecipe suas necessidades e planeje com antecedência.

comando em incidentes: Estes são tomadores de decisão (responsáveis). Ainda que 
alguém na escola tenha sido designado como ‘Gestor de Emergências’ em circunstâncias 
normais, em caso de um desastre ou emergência real, o ‘Comandante em Incidentes’ será 
a primeira pessoa capaz no local, até que esta função possa ser transferida para uma 
pessoa mais qualificada ou com maior autoridade. Ainda que normalmente esta pessoa 
seja o/a Diretor/a ou Diretor assistente, diversas pessoas devem praticar este papel, pois 
estes indivíduos podem ou não estar disponíveis durante um desastre ou emergência real. o 
‘Comandante em incidentes’ mobiliza o “Centro de Comando em incidentes” no local.

equipe de comunicação: Estes são os comunicadores (ouvintes e comunicadores). a 
equipe de comunicação é o braço direito do Comandante em incidentes, estabelecendo 
conexões com a administração educacional, a segurança pública e as autoridades de 
gestão de emergências, e com os pais e o público, como orientado. Quando os sistemas de 
comunicação são operacionais, algumas informações podem ser transmitidas por meio de 
redes de telefones e anúncios de rádio. Em desastres de larga-escala, a comunicação chave 
é com os alunos (geralmente pelo/a diretor/a ou diretor assistente, utilizando um megafone) e 
com os pais que aguardam para reunir-se com os alunos. 

equipe de operações: Estes são os agentes (que realizam a missão). Esta equipe requer 
um Líder de Operações organizado e respeitado, que gerenciará a equipe para: busca e resgate 
simples, combate a incêndio e controle de materiais perigosos, desligamento de equipamentos, 
primeiros socorros, apoio psicossocial, segurança e liberação de alunos/reunião com famílias.

equipe de logística: Estes são os apoiadores (que auxiliam na missão). Esta equipe requer 
um líder de logística, que conheça o local e seus recursos. Estas equipes encontrarão e 
distribuirão provisões, abrigo e saneamento, água e nutrição, e organizarão o recrutamento e a 
delegação de voluntários.

informação e Planejamento: Estes são os documentadores e analistas (que auxiliam na 
missão). Esta equipe pode identificar e pesquisar recursos, e fazer acordos com antecedência. 
Durante um incidente, ela documenta a situação, atividades, e garante um registro fidedigno.
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Finanças / administração: Estes são os Pagadores (pagam e negociam). Esta função 
geralmente mantém registros de recursos, tempo e dinheiro gastos durante uma emergência, 
organizando reembolsos quando permitido, e negociando o acesso a recursos conforme 
necessário.

sci é um sistema flexível que pode ser ativado em diferentes níveis, dependendo da 
situação. Por exemplo, um intruso no campus, uma briga entre alunos ou um acidente 
de trânsito podem ser tratados ativando-se somente o Nível i. um pequeno incêndio ou 
alagamento pode necessitar de atenção Nível ii. um desastre maior, como um terremoto, pode 
necessitar de total ativação ou de múltiplas equipes em Nível III. Manter esta estrutura permite 
que mais equipes de emergência estejam integradas, mantendo a rede de comando, e um 
escopo gerenciável (ex. 5-8 pessoas por supervisor). Geralmente não se recomenda que haja 
equipes permanentes com funções únicas, pois cada situação é diferente e pode requerer 
mais ou menos pessoas em cada equipe. as equipes devem fazer treinamentos cruzados, 
caso os recursos permitam. Mesmo que as equipes de resposta sejam formadas com 
antecedência, os colaboradores devem compreender e preparar-se para assumir qualquer 
papel de responsabilidade conforme necessário. Os Sistemas de Comando em Incidentes são 
projetados para ser flexíveis, e para ser ativados de cima para baixo, somente no nível e para 
as funções necessários para determinado desastre ou emergência.  

organograma de sistemas de comando em incidentes
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Papéis e responsabilidades em sci
Para saber mais sobre os papéis e responsabilidades, e as habilidades associadas aos 

diferentes papéis, o Formulário #12 é um conjunto de Papéis e Responsabilidades em SCI 
para Níveis 1 e 2 e contém um Suplemento para Nível 3. Estes podem sem transformados em 
colares. ao implementar as simulações, o Comandante em incidentes pode distribui-los às 
pessoas que estejam no local e preparadas para assumir a responsabilidade. Isto o lembrará 
do que deve ser feito.

Muitos membros da equipe já terão algumas das habilidades de resposta descritas. Muitas 
outras habilidades podem ser aprendidas nos programas de estudo individual online. além 
disso, você pode encontrar recursos para treinamento em sua comunidade, no departamento 
de bombeiros, defesa civil, Cruz Vermelha e outros. Pode ser útil fazer um Planejamento de 
treinamento de Equipe anual, para preencher quaisquer lacunas nas habilidades de resposta 
necessárias. Muitas escolas notaram que, à medida que a equipe adquire estas habilidades e 
as pratica durante as simulações, pode passá-las adiante para novos membros por meio de 
sessões regulares de treinamento de 30 minutos em grupos menores.

ForMulário #12. Papéis e responsabilidades em sci

colares para sistema de comando em incidentes – conjunto níveis 1 e 2

colares para sistema de comando em incidentes – conjunto nível 3

 

atividade 3.3. Pratique siMulaÇões na escola e reflita sobre elas 
para aperfeiçoá-las. 

Utilize os Formulários #13 & #14 (Veja formulários completos na Seção II).

Simulações na escola devem ser adaptadas às ameaças esperadas. toda escola deve 
conduzir no mínimo 3 simulações de incêndio por ano, e no mínimo uma simulação geral. 
Escolas em zonas propensas a terremotos ou enchentes devem também praticar para estas 
ameaças. Teste-as com diferentes cenários, em horários diferentes do dia. Teste-as quando o 
diretor estiver presente e quando estiver ausente. o objetivo de uma simulação é preparar a 
todos para o inesperado, então caso esteja muito fácil, você 
não irá aprender a adaptá-la para a situação real. Simulações 
devem sempre ser tratadas como “reais”.

os objetivos de uma simulação são:

• Que todos estejam seguros e suas presenças sejam 
confirmadas (por nome)

• A tomada de decisões periódica guiada pela Árvore de 
Decisões em Emergências

• Que os alunos permaneçam confortáveis e 
supervisionados na área de reunião segura
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• Que os alunos sejam reunidos com suas famílias em segurança

• Que a ordem prevaleça sobre o caos

Isto significa pensar realisticamente no tempo em que os alunos precisarão de cuidados. 
Será necessário abrigo, saneamento, água e alimentação, além de primeiros socorros.

boas simulações são como processos de aprendizagem. Elas começam com preparação 
feita com antecedência pela equipe, promovendo uma oportunidade de treinar os alunos 
em ala, relembrar procedimentos e verificar as provisões. A simulação por sua vez é uma 
oportunidade de aprendizado. após o exercício simulado, os alunos podem discutir com os 
professores em sala. a parte mais importante de qualquer simulação é a discussão e o plano 
de ação atualizado que é elaborado a partir da experiência.   

 custoMiZaÇões: para tornar as simulações realistas, 
acrescente suas próprias “customizações”, ao disponibilizar 
novas informações durante o exercício. É uma maneira de 
fornecer desafios para melhor simular situações que podem 
ocorrer na vida real. Por exemplo, peça que alguns alunos 
fiquem para trás fingindo estar feridos. Verifique se eles serão 
identificados como ausentes. 

Utilize o Formulário #13. Simulações Escolares – Amostras de cenários para auxiliá-lo a 
planejar simulações. Formulário A. Amostra de simulação, fornece cenários iniciais para 
diferentes ameaças. Você pode desenvolvê-los ou criar seus próprios. 

Utilize o Formulário #14. Lista de preparação para exercícios de simulação, para ajudá-lo a 
preparar a equipe, os alunos e pais.

atividade 3.4. colete suas provisões de emergência

Utilize o Formulário #15 (Veja formulários completos na Seção II).

Caso seja necessário evacuar o local, há algumas provisões chave que devem estar 
disponíveis. Estas mesmas provisões também serão necessárias para abrigo no local.

a caixa de Provisões da administração terá provisões essenciais para monitorar os alunos 
até a reunião segura com as famílias, e para comunicação e segurança.

as provisões de emergência da escola devem estar localizadas em um galpão, caixa 
ou compartimento, na área externa do prédio principal da escola. O conteúdo deve incluir 
reserva de água (aproximadamente 4 litros de água por pessoa por dia – metade para beber 
e metade para saneamento) para o número de pessoas que necessitar de abrigo por alguns 
dias. Estas devem ser utilizadas pela escola ou comunidade, caso a escola seja utilizada como 
abrigo. Deve conter dispositivos para comunicação. Conforme necessário, coletes e capacetes 
para os membros da equipe de resposta, provisões para abrigo, biombo para privacidade e 
equipamentos para busca e resgate. 
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Cada sala deve possuir uma bolsa ou balde de provisões. Estas provisões para evacuação 
devem ser levadas em passeios ou atividades externas em que possa haver ameaças. Elas também 
podem ser utilizadas em caso de isolamento ou abrigo no local (em que o balde pode servir como 
banheiro improvisado). Cada sala necessitará de um fichário ou caderno de emergência que possa 
ser pendurado em um gancho próximo da saída, ou colocado dentro da bolsa de provisões. Este 
deve ser atualizado no começo de cada ano escolar, e na preparação para as simulações.

Kits de emergência para os alunos devem ser fornecidos pelos pais, e mantidos em uma 
mala ou mochila nas salas, em local de fácil acesso. A associação de pais e professores pode 
auxiliar na montagem destes kits, particularmente àqueles que não podem custeá-los. Os pais 
podem ser solicitados a doar um cobertor por aluno para a escola, que será mantido na Caixa 
de Provisões de Emergência.

Utilize o Formulário #15. Listas de Provisões de Emergência (Veja formulário completo na 
Seção ii) como um guia para a coleta das provisões.

ForMulário #15. lista de Provisões de emergência

caixa de Provisões da administração

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data

caixa ou Balde de Provisões de emergência na escola

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data

Bolsa de Provisões da sala de aula ou Balde para abrigo 

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data

caderno ou Prancheta de emergência da sala de aula

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data

Kits dos alunos

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data

caixa de Primeiros socorros

 Descrição Disponível Em falta Rubrica / Data
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O conteúdo do kit de primeiros socorros deve ser apropriado para o tamanho da escola. 
*Veja: http://drrinsouthasia.net/downloads/Publications_Case_Studies/IFRC/First%20
Aid%20Standard%20Criteria/Standard%20Criteria%20for%20First%20Aid%20kits%20
-%20South%20Asia.pdf 

Provisões para a evacuação Corda com alças para evacuação de 
de salas de aula crianças em séries iniciais

 

Passo 4: PlaneJe a continuidade educacional

responsabilidades: • Conheça quais informações coletar para uma avaliação dos danos pós-desastre; 

responsabilidades: • Planeje locais alternativos ou instalações temporárias para o aprendizado, um 
calendário flexível e modos alternativos de ensino; 

responsabilidades: • Planeje para o uso limitado da escola como abrigo temporário; 

responsabilidades: • Planeje para a educação em emergências; Aprender sobre apoio psicossocial;

responsabilidades: • Planeje a recuperação.

Formulários:

16. Plano para Continuidade Educacional 
 
 

 
 
 

(Ver Formulário #21)

atividades:

4.1. Planeje locais, calendários e métodos 
de ensino alternativos, além de instalações 
temporárias, para que todos os alunos 
atinjam suas metas educacionais.  

4.2. Planeje a limpeza da escola. Planeje 
conforme o necessário para a supervisão do 
uso da escola como abrigo temporário.

4.3.  Planeje a proteção às crianças. 



41material para a Gestão parcicipativa de riscos de desastres em escolas

atividade 4.1. Planeje locais, calendários e métodos de ensino 
alternativos, além de instalações temporárias, para que todos os alunos 
atinjam seus objetivos educacionais.

Utilize o Formulário #16 (Veja formulários completos na Seção II).

Você pode planejar para a Educação em Emergências. Este formulário irá orientá-lo nas 
discussões e planejamento criativo e prático.

ForMulário #16. Plano de continuidade educacional

1. Dias/horas de Compensação 

2. local alternativo para a Escola 

3. Métodos de Ensino alternativos

4. Capacidade Máxima

5. Planejamento para limpeza da Escola 

6. Planejamento para Uso Limitado da Escola como Abrigo Temporário 

7. Instalação Temporária para Aprendizagem

8. Proteção às Crianças
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Calendário flexível e métodos de ensino alternativos
Para garantir a educação básica de qualidade, os sistemas escolares têm um número 

mínimo de dias letivos e horas-aula semanais designados para permitir que os alunos alcancem 
o progresso acadêmico esperado para cada ano. Embora os feriados públicos e religiosos e 
dias festivos sejam definidos com antecedência, muitas escolas são forçadas a fechar devido 
a ameaças recorrentes, com ou sem alerta. as autoridades escolares podem ajustar as férias 
escolares entre os períodos, acrescentar dias letivos para flexibilidade, e/ou permitir a adição de 
aulas de reposição em finais de semana, ou aumentando a carga horária do dia letivo.

Caso os alunos não tenham a oportunidade de compensar as horas-aula, deve-se esperar 
disparidades significativas. Os alunos que não se beneficiarem da oportunidade de participar 
podem ficar em séria desvantagem.

Há ainda outras abordagens, chamadas de “métodos de ensino alternativos” que podem 
ser considerados. alguns destes incluem:

• ‘kits de autoaprendizagem para estudo independente e tarefas de casa

• estudo em duplas ou círculos de aprendizagem

• programa de aprendizagem intensificada

• aulas via rádio

• aulas via tablet ou computador

todos estes requerem monitoramento cuidadoso e pesquisa para analisar os impactos no 
desempenho dos alunos.

além de considerar como abordar o currículo regular, durante situações de emergência ou 
pós-desastre, quando alunos e professores estão lidando com diversas perdas, é importante 
incluir atividades que ajudem as pessoas a se ajustar às circunstâncias anormais, reforçar os 
vínculos e a continuidade de suas vidas, construir resiliência e empoderá-los. Atividades lúdicas 
individuais ou guiadas, exercícios físicos, momentos de reflexão, descanso, lazer, música, 
oportunidades para expressão de luto ou esperança, aprendizado sobre redução de riscos e 
participação em atividades de recuperação apropriadas para a faixa etária são importantes para 
resiliência e recuperação, e auxiliarão no desempenho educacional de longo prazo.

locais alternativos
Caso os prédios da escola estejam significativamente danificados, inacessíveis ou 

precisem ser utilizados como abrigo temporário, pode ser necessário providenciar locais 
ou instalações alternativos para dar continuidade às atividades escolares. lembre-se 
de considerar tanto salas de aula quanto espaços de lazer. Estes podem ser em prédios 
existentes ou espaços temporários:

• no campus escolar

• compartilhados com outra escola
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• em prédios de instituições públicas ou religiosas

• em prédios privados

• em residências

As diretrizes abaixo irão ajudá-lo a considerar as melhores opções para instalações 
temporárias com a comunidade, e a encontrar soluções criativas e seguras.

Instalações temporárias para aprendizagem
1. Se for em um prédio, certifique-se de que é estruturalmente seguro.

2. Certifique-se de que o local:

• Está livre de objetos perigosos, como pedras, metais, vidro, pedaços de ferro e árvores 
ou galhos que possam causar danos.

• Possui sombra e proteção do vento, chuva e poeira.

• Está localizado longe de grandes vias e pontos de distribuição.

• Está localizado longe de água parada e esgoto.

• É próximo para a maioria dos alunos, principalmente meninas e portadores de 
necessidades especiais.

• Possui rota de acesso segura até a residência dos alunos.

3. Providencia acesso a saneamento e água. Isto significa

• Acesso a água para lavar as mãos após o uso do banheiro e antes de refeições.

• Acesso a água potável para consumo.

• Drenagem de água planejada, construída e com manutenção.

• Os banheiros devem ser localizados longe de fontes de água e devem considerar a 
direção do vento.

• Banheiros separados para meninas e meninos e localizados de modo a minimizar 
a ameaça aos usuários e oferecer algum grau de privacidade. Estes devem ser 
localizados em locais seguros, convenientes, culturalmente apropriados e de fácil 
acesso, incluindo para aqueles com necessidades especiais.

• 1 banheiro para cada 30 meninas e 1 banheiro para cada 60 meninos

• Os banheiros não devem estar a mais de 50 metros do prédio.

4. inclua espaços para armazenamento de equipamentos escolares, alimentos (para o 
programa de alimentação escolar, caso haja)

5. Avalie ameaças climáticas/geográficas em potencial e escolha um local que não esteja 
exposto a nenhuma ameaça conhecida.

6. Para estruturas temporárias, considere primeiro materiais disponíveis localmente (ou 
materiais recuperados de prédios danificados). As vantagens disto são a rapidez, o custo 
benefício e o fato de que pode ser feito pela comunidade.
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7. Certifique-se de coordenar com o comitê de gestão de desastres local para ter certeza de 
que as necessidades de todos os alunos poderão ser atendidas nos locais temporários:

• água, saneamento e higiene

• proteção às crianças

• gestão de abrigo

• saúde

• nutrição

ATIVIDADE 4.2. Planeje a limpeza da escola. Planeje, conforme 
necessário, a supervisão do uso da escola como abrigo temporário. 

Utilize o Formulário #16 (Veja formulários completos na Seção II)

os alunos apresentam um melhor desempenho, e a comunidade se recupera mais 
rapidamente, quando a interrupção da escola é minimizada. ter um plano de limpeza, com 
participação entusiasmada pode fazer toda a diferença. Discuta isto com antecedência, pense 
a respeito e planeje onde obter os materiais necessários.

uso limitado das escolas como abrigo temporário
as escolas são muitas vezes os prédios mais resistentes na comunidade. Por isso, pelo 

seu tamanho e familiaridade, geralmente são escolhidas como abrigos temporários para 
evacuação segura, quando há alerta de alguma ameaça. No entanto, o uso de escolas 
como abrigos temporários por vezes inclui alojar pessoas desabrigadas devido a desastres, 
impossibilitadas de retornar às suas casas. isto pode ser uma séria ameaça à continuidade 
educacional, caso não ocorra de maneira planejada.

Estes princípios devem limitar o uso das escolas como abrigos temporários:

• Evite utilizar escolas como abrigos temporários através da política nacional de gestão 
de desastres, do planejamento local de desastres e da gestão escolar de desastres com 
antecedência

• Caso a escola esteja planejada para ser abrigo temporário, equipe-a e planeje para que 
atinja as necessidades de abrigo, e trabalhe para garantir os investimentos educacionais.

• Caso seja esperado que a escola seja utilizada como abrigo temporário, garanta a 
continuidade educacional em um ambiente seguro com o uso da escola tanto como abrigo 
quanto para fins educacionais, ou utilize um espaço temporário

• Uma escola nunca deve ser utilizada como abrigo para propósitos militares ou ocupada por 
forças de combate

Quando as instalações educacionais são utilizadas como abrigos temporários, para 
minimizar o impacto no aprendizado, as partes devem acordar uma data para que os usuários 
do abrigo sejam realocados e a escola retome suas funções.
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Enquanto a escola é utilizada como abrigo temporário, é importante proteger a 
propriedade, incluindo livros, bibliotecas, mobília, arquivos e equipamentos de lazer. É 
importante também que os prédios e instalações de água e sanitárias sejam cuidados e 
mantidos em bom funcionamento.

os administradores da escola e do abrigo devem trabalhar em conjunto para garantir que 
aqueles que estejam utilizando as instalações sigam determinadas regras para manter a escola 
diariamente: manter as salas limpas, designar um local apropriado para descarte cuidadoso de 
lixo, cozinhar somente na cozinha ou área externa, proteger a mobília, utilizar vasos sanitários 
e não áreas abertas, manter os banheiros limpos, considerar um ao outro e respeitar as 
necessidades, privacidade e cultura um do outro, e os direitos educacionais das crianças.

Há bons exemplos de abrigos para evacuação da comunidade construídos em escolas em 
que estas podem fazer bom uso das instalações e mantê-las prontas para emergências. isto 
deve ser considerado no planejamento de longo prazo.

atividade 4.3. Planeje a proteção à criança e o apoio psicossocial 

Utilize o Formulário #16 (Veja formulários completos na Seção II). 
Veja também o Formulário #22.

Proteção à criança
Desastres e emergências criam condições que aumentam a vulnerabilidade infantil. É 

importante avaliar e considerar estas ameaças, e planejar com antecedência uma maneira de 
reduzir estes perigos.

as maiores ameaças de desastres e emergências são:

• danos físicos

• separação de famílias

• exploração (violência de gênero, trabalho infantil e tráfico)

• negação do acesso à educação

• dificuldades psicológicas

• recrutamento em grupos armados e gangues

• aumento do risco de abuso e negligência devido a fatores de estresse familiar e atividades 
de recuperação

os mais importantes mecanismos de proteção infantil geralmente são: família, escola e 
comunidade. É importante que se pense em como compensar e manter as crianças seguras 
quando estes mecanismos sociais estão sob estresse. alguns exemplos são:

• planejar a reunificação entre escola e família

• identificar escolas como locais seguros para as crianças e planejar a presença de pessoal 
no local para receber e protegê-las
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Formulários:

17. Lista de Preparação e Resiliência a 
Desastres na Escola 

18. Plano de Desastres para famílias 

19. Plano de Multiplicação e Promoção

atividades:

5.1. avalie o progresso da escola e dos alunos 

5.2. Distribua aos alunos e funcionários 
planos de desastre para famílias

5.3. Considere se há mais que pode ser feito 
para auxiliar a equipe e os demais.

• criar espaços acolhedores para as crianças nas escolas e em outros locais, e contar com 
cuidadores confiáveis para dividir as tarefas de segurança e supervisão

• alertar os pais e crianças sobre os perigos, caso traficantes ou grupos armados estejam 
operando no local

Passo 5.: Monitorar, coMPartilHar e divulGar 

responsabilidades: • Monitore seu  progresso; 

responsabilidades: • Trabalhe em equipe e comunique o plano

responsabilidades:• Busque apoio

responsabilidades:• Divulgue

a liderança para implementação da gestão de desastres em escolas provém da 
administração escolar e do comitê de gestão. a implementação envolve professores, 
funcionários, alunos e pais. Caso haja um comitê local de gestão de desastres, é importante 
trabalhar em conjunto. Caso não exista, a escola pode encorajar a organização de um comitê.

atividade 5.1. avalie o progresso da escola e dos alunos

Utilize o Formulário #17 (Veja formulários completos na Seção II).

A lista para Preparação e Resiliência a Desastres na Escola é uma maneira rápida de 
monitorar o progresso. alguns itens são semelhantes àqueles coletados no Estudo de auto 
Avaliação Escolar. É uma boa ideia utilizar o formulário mais completo anualmente.
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ForMulário #17. lista para Preparação e resiliência a desastres na escola 

1. o atual Comitê de gestão escolar de desastres ou comitê de segurança orienta o 
processo de gestão de desastres

2. a avaliação e o planejamento para a Mitigação de Desastres acontecem continuamente

3. As medidas de proteção física são tomadas para proteger alunos, funcionários e 
instalações

4. a equipe escolar possui habilidades de resposta a desastres e emergências e a escola 
possui provisões de emergência

5. as escolas possuem e praticam políticas e procedimentos para desastres e 
emergências

Celebre cada pequeno passo no progresso em direção à segurança de todos e ao auxílio 
para que as escolas se recuperem rapidamente. Mantenha o bom trabalho! Você pode 
selecionar alguns itens por ano, para concentrar os esforços.

atividade 5.2. distribuir aos alunos e funcionários planos de desastre 
para famílias 

Utilize o Formulário #18 Plano de Desastres para Famílias (Veja formulário completo na Seção II).

a habilidade da equipe para permanecer na escola e cumprir suas responsabilidades de 
supervisão e segurança dos alunos irá depender de seus próprios Planos de Desastre para 
famílias. De forma semelhante, as famílias serão menos impactadas, mais preparadas e mais 
resilientes caso tenham discutido e implementado seus próprios planos. Esta é uma excelente 
oportunidade de multiplicação.

 

atividade 5.3. considerar se há mais que pode ser feito para auxiliar a 
equipe e os demais 

Utilize o Formulário #19. Plano de Multiplicação e Promoção 
(Veja formulário completo na Seção II).

ForMulário #19. Plano de Multiplicação e divulgação

 o que Quem Data limite Data/atualização
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Vocês agora são líderes e campeões da redução de riscos de desastres climáticos: 
protegendo os alunos e funcionários e planejando a continuidade educacional! Aqui estão 
algumas questões para começar:

1. Quem está próximo e necessita de apoio? Como podemos ter certeza de que estão fazendo 
um bom trabalho, como nós estamos? O que podemos fazer para planejar o auxílio mútuo 
antes e após um impacto de uma ameaça?

2. Como iremos alcançar as famílias para garantir que estão informadas e fazendo o melhor 
possível para ser parte da solução?

3. o que podemos fazer para alcançar crianças e jovens que estão fora da escola, para garantir 
que eles também estejam seguros (e também para incentivá-los a completar a educação)?

4. o que podemos fazer para alcançar crianças com necessidades especiais para garantir que 
elas também estejam incluídas e seguras (e que se beneficiem do direito à educação)?

5. De que maneira podemos encorajar boas práticas na redução do risco de desastres em 
nossa comunidade?

6. o que ainda falta fazer? Em que precisamos de ajuda? Quem deve ser alertado, e como? 
Como e onde podemos promover o que necessita ser feito para a segurança e continuidade 
educacional?

Como Mahatma Gandhi nos aconselhou: “Seja a mudança”. a melhor maneira de 
desenvolver suas conquistas é documentá-las e compartilhar a história do bom trabalho 
que foi feito, para envolver e inspirar os demais! Mantenha registros, escreva a história, 
faça pôsteres, tire fotos, faça uma exposição ou show, escreva músicas e apresente-as! 
Compartilhe-as na escola, na comunidade e além.

Durante este processo, anualmente, todos continuarão a aprender através da experiência. 
Novos funcionários, alunos e pais irão absorver o conhecimento e ser parte das práticas 
necessárias para criar e manter uma cultura de segurança, e para proteger os direitos das 
crianças à segurança, sobrevivência e educação.
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Passo 6: durante e aPÓs uM desastre. iMPleMente seu 
Plano e seJa FleXÍvel

responsabilidades durante um desastre: • Observe as medidas de segurança

responsabilidades durante um desastre: • Auxilie os que estiverem feridos 

responsabilidades durante um desastre: • Supervisione e cuide dos alunos 

responsabilidades durante um desastre: • Reúna os alunos de forma segura com suas famílias

responsabilidades após um desastre: • Oriente o uso limitado da escola como abrigo temporário, 
caso necessário

responsabilidades após um desastre: • Busque assistência para a continuidade educacional, se 
necessário

Formulários:

20. Formulário de Relatório de Situação 
Escolar

21. Formulários de Reunião Segura com 
famílias (bem como os registros coletados 
com o Formulário #2)

Formulários:

22. Formulário de Avaliação Rápida de 
Danos à Escola

(Utilize o Formulário #16) 

23. instruções para apoio Psicossocial

atividades durante um desastre:

6.1. implemente os procedimentos de operação 
padrão e matriz de responsabilidades 

6.2. utilize suas habilidades de resposta 
e reúna os alunos com seus familiares de 
forma segura

atividades após um desastre:

6.3. avalie e reporte os danos 

6.4. implemente o plano de continuidade 
educacional 

6.5. forneça primeiros socorros e apoio 
psicossocial, conforme necessário
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durante um desastre
atividade 6.1. implemente os procedimentos de operação padrão e a 
matriz de responsabilidades.

Utilize o Formulário #20. (Veja formulários completos na Seção II)

ForMulário #20. relatório de situação escolar

Desaparecidos: Vistos pela última vez em:

 

feridos: onde estão agora?

 

ausentes/saíram mais cedo/   
encaminhados para outro local onde?

 

outras pessoas presentes   
– não usualmente Usualmente onde ficam?

 

ATIVIDADE 6.2. Utilize suas habilidades de resposta e reúna os alunos 
com seus familiares de forma segura.

Utilize o Formulário #21. (Veja formulários completos na Seção II)

ForMulário #21. Formulário de reunião segura com Famílias  

Faça cópias adicionais deste formulário, conforme necessário 
para verificar a reunião segura com a família de cada aluno.

Nome do aluno

turma

Nome do contato de Emergência autorizado a buscar o aluno

Número de telefone e local do contato

assinatura

Verificado pelo Diretor ou Substituto
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após um desastre
atividade 6.3. avalie e reporte os danos

Utilize o Formulário #22. (Veja formulários completos na Seção II)

ForMulário #22. Formulário de avaliação de danos 

Baseado em “Global Education Cluster Rapid Joint Education 
Needs assessment guide”, amostra de estudo de informações chave

atividade 6.4. implemente o plano de continuidade educacional

Utilize o Formulário #16. (Veja formulários completos na Seção II)

atividade 6.5. Forneça primeiros socorros e apoio psicossocial, 
conforme necessário 

Utilize o Formulário #23. (Veja formulários completos na Seção II)

reações normais a situações anormais
Quando um desastre ocorre, podem haver diversos efeitos devastadores para a 

comunidade. Estes efeitos podem ocorrer individualmente, em famílias ou em toda a 
comunidade. os muitos pensamentos e sentimentos que crianças e adultos vivem durante 
estas circunstâncias anormais são, na verdade, normais. imediatamente após um desastre 
é normal e esperado ver mudanças nos sentimentos, pensamentos e experiências físicas, 
psicossociais e comportamentais tanto de crianças quanto de adultos. É importante lembrar 
que cada um irá lidar com a experiência de um desastre de forma diferente. Algumas crianças 
poderão não exibir nenhuma das mudanças listadas, abaixo, enquanto outras poderão exibir 
várias. É importante lembrar que nenhuma delas é “errada” ou “ruim”. Geralmente, melhoram 
com o tempo. Refeições consistentes, exercício, lazer e sono, bem como a solidariedade e o 
apoio psicossocial são vitais para a recuperação. Também é importante ficar atento a impactos 
mais severos que podem requerer auxílio de profissionais em saúde mental. 

todas estas são reações ‘normais’:

emocionais

• Luto e perda

• Ansiedade, choque, descrença

• Raiva, desconfiança

• Choro

• Medo, terror
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• Culpa, vergonha, irritabilidade

• Indiferença, apatia, depressão, desesperança, impotência, desespero

• Mudanças de humor e irritabilidade, perda do prazer em atividades regulares, dissociação, 
frustração

• Sentimentos de impotência, desapontamento, apatia

• Ansiedade sobre o futuro

• Rejeição de ajuda

cognitivas

• Falta de concentração

• Dificuldade em tomar decisões

• Confusão

• Distorção

• Pensamentos intrusivos

• Baixa autoestima

• Baixa autoeficácia

• Culpa

Físicas

• Mudanças de apetite

• Cansaço, fadiga, insônia, dificuldade em dormir

• Hiperestimulação

• Dores de cabeça, problemas gastrointestinais, outras queixas somáticas, resposta imune 
comprometida, mal-estar intensificado

• Baixa libido

Psicossociais e comportamentais

• Alienação

• Desapontamento e rejeição de ajuda

• Afastamento emocional de família e amigos

• Aumento do stress nos relacionamentos

• Inabilidade em desfrutar de atividades normais

• Consumo de bebidas e cigarros

• Debilitação vocacional

• Violência doméstica
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crianças na escola
Em resumo, na escola as crianças podem estar vivenciando:

• luto e perda. Não pressione a criança a viver o luto de determinada forma. apoie as 
crianças a participar de atividades culturais que irão ajudá-las a processar a perda.

• culpa ou vergonha. uma criança pode sentir culpa pela sobrevivência caso outros tenham 
falecido durante o desastre ou como resultado da inabilidade de prestar socorro. algumas 
crianças mais novas podem adquirir um senso de responsabilidade, de que suas ações de 
alguma forma causaram o desastre.

• Confusão e incerteza. Crianças se beneficiam da previsibilidade e da estrutura que são 
interrompidas pelo desastre. Crianças também precisam ser parte das soluções. Voltar à escola 
e às rotinas regulares, e participar dos esforços para recuperação irão ajudar na superação.

• Medo e ansiedade. Às vezes os medos persistirão por muitas semanas após o desastre, 
ainda que não haja mais perigo. Não descarte estes medos, mas trabalhe para que 
recuperem a noção de segurança. 

• relutância em se separar dos cuidadores. as crianças podem ter medo da perda, ou 
podem querer receber ou fornecer cuidados. 

• diminuição da frequência escolar. Especialmente quando as condições são similares ao 
desastre.

• explosões atípicas. Choro, estresse, irritabilidade e raiva expressados na sala de aula. 

• Dificuldade de concentração nas tarefas e atividades rotineiras e queda no desempenho.

• Problemas somáticos. Cansaço, dores de estômago ou dor de cabeça. 

• depressão. Perda de interesse em atividades de que gostavam anteriormente.

A maioria das crianças irá melhorar e se recuperar dentro de alguns meses. Entretanto, 
muitas podem estar vulneráveis aos impactos de longo prazo, principalmente aquelas 
expostas à morte ou a ameaças de morte, e como resultado de traumas anteriores. Quando 
os sintomas não melhorarem, ou quando há comportamento agressivo ou autodestrutivo, 
certifique-se de buscar ajuda profissional para lidar com as perdas, trauma ou luto.

as escolas podem fornecer apoio psicossocial às crianças afetadas por emergências ou 
desastres. Podem estabelecer uma estrutura em que as crianças se sintam incluídas, restaurar 
os cuidados normais, promover rotinas interativas e confiáveis, oferecer atividades em grupo 
(por exemplo, esportes, teatro, etc.) que requerem cooperação, envolver os professores que 
podem construir relações apropriadas de cuidado com as crianças, e fornecer oportunidades 
de integração social e solidariedade.

retorno à normalidade
após um desastre, assim como em outros momentos, as crianças necessitam de uma 

noção de pertencimento, de um local seguro, de relações com os colegas, vínculos pessoais, 
estímulo intelectual, rotinas diárias, sensação de controle da própria vida e oportunidades de 
expressar o luto e outras emoções. a continuidade pode ser quebrada após um desastre, mas 
estar na escola com os colegas e professores pode ajudar a restauras estas rupturas.



54 Gestão participativa de riscos de desastres em escolas

É importante lembrar que cada indivíduo irá responder de forma diferente a angústia 
e perda. após um desastre as crianças podem lidar com perda, luto, separação familiar, 
ansiedade, novos medos e incerteza geral. Muitos destes efeitos são ‘reações normais a 
circunstâncias anormais’, que se curam com o tempo.

apoiar as crianças enquanto elas lidam com os efeitos psicossociais de um desastre 
pode ajudar a garantir um retorno seguro aos seus níveis anteriores de desenvolvimento, 
aprendizado, autoestima e crescimento emocional.

Para lembrá-lo disto, e fornecer indicadores sobre o que pode ser feito, veja o Formulário #23.

ForMulário #23. instruções para apoio Psicossocial 

Reações normais a condições anormais

o que os professores podem fazer

Atividades apropriadas a faixas etárias

Cuidando dos cuidadores

Auxílio profissional

encaminhando as crianças para apoio Psicossocial 
Caso as crianças vivenciem problemas que estão piorando, é importante encaminhá-

las para ajuda especializada. agressão e brigas, ansiedade excessiva e choros, apatia e 
insensibilidade, afastamento excessivo, medos extremos que interferem no funcionamento 
cotidiano, hiperatividade excessiva, declínio prolongado no desempenho escolar, tomada de 
riscos (imprudência, abuso de substâncias, autoagressão), são sinais que podem indicar a 
necessidade de encaminhamento para orientação profissional. Qualquer criança que falar 
sobre ferir ou matar a si mesma ou aos demais, ou que tentar ferir a si mesma, deve ser levada 
a sério – procure ajuda imediatamente. 

cuide dos cuidadores
Finalmente, e sobretudo, os professores, administração escolar e funcionários devem 

cuidar de si mesmos, utilizando estratégias para lidar com as situações e se manter fortes. 
Lembre-se de se alimentar regularmente e de forma saudável, de se permitir tempo adequado 
para descanso e recuperação quando doente, descansar o suficiente, fazer exercícios, fazer 
coisas que lhe deem prazer, fazer pausas para relaxar e descansar. Cuide de sua mente – 
mesmo que por 15 minutos diários, dê a si mesmo tempo e espaço para atividades que o 
ajudem a relaxar. Dedique tempo a reflexão e concentre-se nas coisas pequenas e positivas 
que você pode fazer e que você vivenciou. tente não se isolar e, mais que nunca, cerque-se 
das pessoas que lhe são mais importantes e acolhedoras. Procure ajuda se necessário.
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INFORMAÇÕES DE CONTATOS DE EMERGÊNCIA

 

 

 

 

 

MEMBROS DO COMITÊ   .   RESPONSABILIDADES   .   INFORMAÇÕES DE CONTATO

 Nome Função Responsabilidade Contato
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FORMULÁRIO #1. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

 Atividades Mês Responsável
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FORMULÁRIO #2. INFORMAÇÕES DE CONTATO PARA LIBERAÇÃO 

DE ALUNOS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome completo Pessoas com permissão Informações Rubrica
do aluno de buscar o aluno de contato dos pais ou
 em caso de emergência responsáveis
 ou desastre

 1.

 2.

 3. 

 1.

 2.

 3.

 1.

 2.

 3.

 1.

 2.

 3.

 1.

 2.

 3.

 1.

 2.

 3. 
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PASSO 1. CONHECENDO NOSSOS RISCOS

FORMULÁRIO #3. ESTUDO PARA AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA

O Líder da Gestão de Desastres deve tomar nota das respostas e discutir com o comitê.

A) PERFIL DA ESCOLA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

A1 Qual é o nome e a localização geográfica da escola? 

Número de identificação da escola: 

Nome: 

Estado: 

Região: 

Cidade: 

Área aproximada da escolar (m²): 

 

 Urbana Semiurbana Rural Remota

Localização da escola:

LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA

A2. Quais as coordenadas em GPS do local de entrada no campus escolar? (em wgs84) 

Latitude (90.0 a 90.0) 

Longitude (180.0 a 180.0) 

Altitude (em metros) 
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TIPO E USO DA ESCOLA

A3. Qual o tipo de escola? (marque todos que se aplicam)

Púbica (autoridade nacional de educação)

Privada

Religiosa

Outro

Por favor especifique ‘outro’

A4. A escola tem regime de externato ou internato? (Marque todos que se aplicam)

Os alunos frequentam durante o dia

Residencial/Internato com dormitórios 

Semi-residencial (ex. tendas)

Número de alunos em regime de pernoite (#)

A5. Quais são as series/níveis ministrados? (Marque todos que se aplicam)

Creche

Pré-escola 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (1º - 3º) 

Anos Finais do Ensino Fundamental I (4º - 5º) 

Ensino Fundamental I (1º - 5º ano) 

Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º 9º anos) 

Ensino Médio (1º,2º, 3º ano) 

Educação Profissionalizante  

A6. Quais são os outros usos da escola? (Marque todos que se aplicam)

Atividades extracurriculares

Próxima de outras escolas

Abrigo formal em casos de emergência

Abrigo informal em acaso de emergência 

Atividades Comunitárias

Patrimônio cultural
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A7. Quanto tempo os alunos passam na escolar, e quantos turnos há? 

Número esperado de dias letivos por ano

Número de dias letivos por semana (considerar meio dia como 0,5)

Número de turnos por dia

Minutos de aula por dia, em média 
(não inclua intervalos e horário de almoço. Lembre-se: 1 hora = 60 minutos)

Durante quantos dias por ano a escolar fecha devido a impactos de ameaças 
(ex. chuva, tempestade), em média?

Caso seja necessário fechar em dias letivos, quantos dias podem ser 
compensados com calendário especial, a cada ano?

Em média, durante quantas semanas por ano letivo 
a escolar fica inacessível aos alunos?

Em média, durante quantas semanas por ano a cidade fina inacessível?

 

 A8. Qual o número de alunos matriculados e funcionários? 

 Homens Mulheres Total

Alunos matriculados

Alunos minorias étnicas/linguísticas

Alunos com necessidades especiais

Professores na folha de pagamento

Professores com necessidades especiais na folha de pagamento?

Funcionários (não professores) na folha de pagamento

Voluntários (em média por dia)

B) AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE AMEAÇAS

IMPACTOS E AMEAÇAS EM POTENCIAL

B1. Matriz de Avaliação de Riscos

Quais das ameaças a seguir podem impactar a escolar e como?  (Marque todas que se aplicam)

 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Incêndios

Incêndio

Incêndio Espontâneo
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 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Água/Vento

Alagamentos 

Ciclone/Furacão/Tufão 

Chuva de granizo 

Vendaval 

Tempestade de areia 

Raios 

Erosão costeira 

Tsunami 

Seca 

Escassez de água 

 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Terra

Terremoto 

Deslizamento de terra 

Fluxo de lama/fluxo de lava 

Erupção vulcânica/fluxo de lava 

Transbordamento de lago glacial 

 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Saúde

Pandemia (ex HIV, Gripe, Gripe Aviário, Ebola) 

Doenças/Epidemias (ex. Gastrointestinal)

Malária / Dengue 

Intoxicação Alimentar 

Escassez de alimentos (deficiência nutricional)
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 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Tecnológicos

Emissão de materiais perigosos 

Acidente nuclear 

Rompimento de barragem 

Escassez de energia 

Acidente de transporte 

Acidente rodoviário 

 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Conflict/Violence 

Engenhos por explodir (UXO, minas) 

Ataque armado organizado 

Invasor individual armado/atirador 

Briga de alunos 

Bullying 

Violência sexual 

Punição corporal 

Conflitos civis

 Alto=1 Médio=2 Baixo=3

Outros 

Acidentes na área de lazer 

Afogamento 

Infestação por pragas 

Frio extremo 

Calor extremo 

Outros 

(Por favor especifique “outros”) 
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B2. Quais das ameaças a seguir podem impactar a vida escolar, e como? (Marque todos que se aplicam)
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TRÊS ÚLTIMAS AMEAÇAS SIGNIFICATIVAS

B3. Quais foram as três últimas ameaças a impactar a escola? 

 Nome Ano

O último desastre?

O penúltimo desastre?

O antepenúltimo desastre?

B4. Que tipo de desastres foram estes últimos? 
(Marque todos que se aplicam para desastres complexos ou emergências) 

 Último desastre Penúltimo desastre Antepenúltimo desastre 

Fogo 

Vento 

Água 

Terremoto 

Deslizamento de terra

Erupção vulcânica

Saúde 

Tecnológicos  

Conflito/Violência

Seca 

Infestação por praga 

Calor extremo 

Outros

B5. Qual a extensão dos danos à escola, devido aos três últimos desastres? 
(Marque uma resposta por linha)

  Pequena  Severa (no mínimo 
  (não causou Moderada um prédio com 
 Nenhuma interrupção) (uso interrompido) danos irreparáveis)

O último desastre

O penúltimo desastre 

O antepenúltimo desastre
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B6. Quais foram os impactos educacionais destes desastres? 

 Número estimado de dias letivos perdidos Porcentagem estimada de evasão 
 e não compensados durante o ano devido a desastres passados

O último desastre

O penúltimo desastre

O antepenúltimo desastre

ALERTA ANTECIPADO

B7. Qual o tipo e a qualidade dos sistemas de alerta antecipado a que a escola tem acesso?  
(Marque uma resposta por linha)

 Sim, confiável Sim, mas não é Nenhum. Não necessário/ 
 e eficaz confiável ou eficaz Precisamos de um Não se aplica

Incêndio

Enchentes

Ciclone / Furacão / Tufão

Deslizamento de terra

Erupção vulcânica

Transbordamento de lago glacial

Rompimento de barragem

Seca

Terremoto

B8. Quais os tipos e fontes das mensagens de alerta antecipado recebidas na escola? 
(Marque todos que se aplicam)

 Incêndio Enchente tempestade Outro Especifique

Mensagem de serviço de meteorologia

Mensagem de outras comunidades

Mensagem da própria comunidade

Mensagem por rádio

Mensagem por megafone

Mensagem por sino ou alarme

Mensagem em pessoa

Outro

(Especifique “outro”)

Ciclone ou
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C) PILAR 1: INSTALAÇÕES ESCOLARES SEGURA

CAMPUS ESCOLAR

C1. Área do campus escolar.

Área da escola em metros quadrados (aproximada)

C2. Localização e relevo (características topográficas e geofísicas do campus) 
(Marque todos que se aplicam)

Plano

Acidentado

Declive

Pântano

Sobre ou próximo de falha sísmica

Sob ou sobre área propensa a deslizamentos 

Aterro

Em planície de inundação ou à margem de rio

Próximo de fluxo de lava ou lama

Próximo à costa/ sujeito a erosão costeira

Solo não compactado antes da construção

Outro

Especifique “outro”

C3. Ameaças no campus escolar

 Encontrada Encontrada mas  
 e corrigida não corrigida Não encontrada

Declive acentuado

Materiais perigosos

Objetos perfurantes, cortantes ou perigosos

Animais potencialmente perigosos ou ausentes

Corrimões e grades perigosos ou ausentes

Armazenamento de materiais perigosos

Áreas de passagem escorregadias irregulares 
ou obstruídas
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SEGURANÇA E ACESSO AO LOCAL

C4. Quais destas ameaças em potencial são encontradas próximo do campus escolar?  
(Marque todos que se aplicam)

Fazendas e áreas de pecuária

Área de pântano

Rio

Indústria

Campo minado

Represa

Via principal

Montanha

Floresta

Mata fechada

Pastagem

Mar aberto

Outro

Favor especificar “outro”

C5. Quais destas condições ameaçam o acesso seguro à escola? (Marque todos que se aplicam)

Crianças caminham em vias utilizadas por veículos (e não em calçadas)

Vias perigosas (histórico de acidentes ou veículos em alta velocidade)

Vias perigosas devido a enchentes

Pontes instáveis, perigosas ou falta de pontes

Montanhas, encostas ou relevo instável

Árvores, rochas ou postes instáveis que possam cair

Rio transbordando

Bullying

Assédio sexual

Ataques armados

Inacessível para pessoas com deficiência visual ou motora

Trotas de evacuação não demarcadas

Outro

Favor especificar “outro”
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C6. Grades e Portões

 Sim Parcial Não Não sei

Grades ao redor da escolar

Animais perigosos têm acesso ao campus escolar

 Trancado Destrancado Não há portão

Portão de entrada

PRÈDIOS ESCOLARES

C7. Quantos prédios há no campus escolar?

Prédio principal com salas de aula

Multiuso (ex. reuniões/abrigo)

Lavanderias

Temporários

Depósito

Outro

C8. Prédios escolares

  Ano da   acessíveis para  # Ocupação 
 Nome construção # Salas cadeiras de rodas # Andares normal

Prédio n° 1

Prédio n° 2

Prédio n° 3

Prédio n° 4

Prédio n° 5

Prédio n° 6

C9. Qual é o formato destes prédios principais? (Marque um por linha)

 Retangular Longo e estreito Formato em “L”, “H”, “T” ou “+”

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6

# Salas
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C10. Estes prédios possuem danos causados por água? (Marque todos que se aplicam)

 Água da chuva Água de  Danos Salas com Mobília pode cair 
 infiltra-se enchente invade Rachaduras causados apenas /deslizar durante 
 pelo telhado a escola nas paredes por cupins uma saída terremotos

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6

C11. Qual o tipo de construção dos prédios principais? (Marque um por linha)

      Tijolos e 
 Concreto  Tijolos  Palha /   folhas de  Favor 
 armado Alvenaria / barro bamboo Madeira fibrocimento Outros especificar

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6

C12. Qual o tipo de telhado nos prédios principais? (Marque um por linha) 

  Aço Palha ou 

 Telhas corrugado folhas Bambu Barro Concreto Madeira Outro

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6
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C13. O telhado é preso às paredes de forma segura?

 Sim Não Não sei

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6

C14. Quais as condições de cada um dos prédios? (Marque somente uma por linha)

 Ruim / fraco Aceitável / normal Bom / forte

Prédio nº 1

Prédio nº 2

Prédio nº 3

Prédio nº 4

Prédio nº 5

Prédio nº 6

C15. Projeto de construção da escola (Marque somente uma por linha) 

 Sim Alguns Não Desconhecido

A escola está distante de ameaças? 
(ex. deslizamento de terra, enchentes, materiais perigosos, 

vias principais de trânsito, incêndios florestais)

Os prédios escolares foram construídos seguindo 
os códigos nacionais ou locais de construção?

Foram feitas melhorias nos prédios 
para garantir a segurança?

Prédios inseguros foram construídos?

A construção da escola foi supervisionada anteriormente 
para resiliência a desastres e segurança?

A construção da escola está sendo supervisionada 
para resiliência a desastres e segurança?

Por favor especifique “outros”
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C16. Se algum dos prédios principais da escola é feito de concreto aramado, quais 
características se aplicam? (Marque todos que se aplicam) [adapte para outros tipos de construção]

Há colunas e vigas verticais de aço insuficiente ou não sobrepostas, 
ou as colunas transversais não foram próximas de 135 graus

Areia não lavada e agregados foram adicionados ao concreto

O concreto não foi vibrado para remover bolhas de ar

O telhado não foi ficado à estrutura

Outros

Por favor especifique “outro”

SANEAMENTO E RESÍDUOS

C17. Disponibilidade de latrinas

 Sim Não (defecação ao ar livre)

Latrinas para os alunos

Latrinas para os funcionários

Latrinas para usuários de cadeira de rodas

C18. Tipos e números de latrinas 

 Meninos # Meninas # Funcionários #

Fossa (sem laje)

Fossa (com laje)

Fossa ventilada

Latrina com fecho hídrico

Latrina ecológicas/compostáveis

Vasos sanitários convencionais

Outro

C19. Limpeza e manutenção de banheiros 

 Diariamente Semanalmente Ocasionalmente

Frequência
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C20. Qual a condição geral das latrinas? 

 Boa Aceitável Ruim Nenhuma

Meninos

Meninas

Funcionários

C21. Qual o tipo de acesso à água que a escola possui? (Marque uma resposta por linha)

 Boa Aceitável Ruim Nenhuma

Para beber

Para lavar as mãos

C22. Caso haja água no local, qual a fonte? (Marque todos que se aplicam)

 Água Água de    Água  Favor 
 encanada chuva Rio / mar Poço Fonte engarrafada Outro especificar

Para beber

Para lavar as mãos

C23. Tipo de resíduos sólidos gerados

 0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Resíduos de alimentos ou plantas 

Sacolas e garrafas plásticas, embalagens de papel 

Papel ou papelão 

Metais (ex. Latas, etc.) 

C24. Práticas de gestão de resíduos sólidos (Marque todos que se aplicam)
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SERVIÇOS

C25. Iluminação, refrigeração, aquecimento, energia

 Nenhum Algum Sim

Iluminação interna

Cilindros de gás

Gás natural encanado

Ventiladores

Unidades de ar condicionado

Aquecedores

Sistema AVC

Chuveiros

Elevadores

Aquecimento de água

Geração de energia no local

Energia suplementar

Eletricidade gerada por equipamento com fio

Eletricidade de gerador

Internet

 

C26. Instalação na área externa (Marque uma resposta por linha)

 Sim Algum/limitado Nenhum

Iluminação externa

Área de lazer

Área de lazer com equipamentos

Quadras esportivas com equipamentos

Passagens cobertas

Estacionamento

Galpão de ferramentas

Armazenamento de resíduos

Árvores
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C26. Instalações na área externa 

 Sim Algum /limitado Nenhum

Livros, papéis, lápis (materiais para ensino e aprendizagem)

Rádio

Televisão, aparelho de DVD

Computador

Alto-falantes

Arquivos

Armários com vitrine

MANUTENÇÃO

C27. Frequência de manutenção escolar

    Antes de  Quando Quando há  
    período  problemas são recursos Não 
 Diária Semanal Mensal chuvoso Anual encontrados financeiros planejada

 

C28. Fornecedores de manutenção escolar

 Diretor ou Equipe de Voluntários  Trabalhadores  
 professores manutenção da comunidade Alunos pagos ou empresas Ninguém

 

SUPLEMENTO: LISTA DE CAÇA AOS PERIGOS

Afaste-se dos perigos ou segure-se em terremotos. 
Posicione-se acima do nível da água em enchentes

Nome da escola

Nome do Prédio

Data de Caça aos Perigos

Conduzido por

Nome/Número da sala
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Ameaças em potencial

 O que deve ser feito Tipo de risco Prioridade 

        Alta 
 Total Deve ser Deve ser   Bloqueio Itens Média  

 na área movido ancorado OK Ferimento de saída de valor Baixa Obs.

Prateleiras

Arquivos

Armários com vitrine

Computadores

Equipamentos 
de audiovisual

Quadro negro 
/branco/verde

Ventiladores

Extintores 
de incêndio

Equipamento 
de cozinha

 

No teto ou suspenso

Luminárias

Teto suspenso

Aparelhos de 
ar condicionado

Caixa d’água

 

Materiais de Ensino e Aprendizagem, Registros Escolares e Outros

Materiais de ensino 
e aprendizagem

Registros 
educacionais

 

 

Mobília e 
equipamentos
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D) Pilar 2: Gestão de Desastres na Escola

ABSENTEISMO 

D1. Quais as razões mais comuns pelas quais os alunos matriculados perdem dias letivos?

 Meninos Meninas

Taxas ou custos

Doença

Distância ou dificuldade de chegar à escola

Falta de água ou banheiros

Clima

Casamento ou gravidez

Trabalho

Cuidado dos irmãos ou familiares

Falta de uniforme

Falta de materiais escolares

Trabalho extra

Dias adicionas de férias

Outro (favor especificar)

D2. Quais os grupos de alunos são menos propensos a participar de atividades educativas na 
comunidade? (Marque todos que se aplicam)

Alunos sem os pais ou responsáveis

Alunos com necessidades especiais

Alunos que trabalhos fora de casa

Indígenas

Refugiados / desabrigados

Minorias étnicas, linguísticas, culturais

Alunos após a faixa etária adequada para a educação básica

Outro (favor especificar)
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D3. Tipos de atividades escolares para a redução de risco (adapte as escolhas ao contexto) 
(Marque uma por linha)

A=Todos W=Água D=Vento E=Terra F=Incêndio B=Biológicos T=Tecnológicos S=Sociais O=Outros

 Sim, feito Não feito, mas Não se 
  NECESSÁRIO aplica

 Medidas Estruturais 

 Escolha do local, projeto e construção ciente dos riscos A

 Readaptação para redução de risco A

 Plataformas elevadas W

 Local elevado W

 Identificação ou construção de abrigo A

 Parede para contenção WE

 Bunker ou trincheiras de segurança DS

 Reparo de paredes A

 Reparo de tetos A

 Reparo de janelas A

 Reparo de telhados A

 Medidas não-estruturais 

 Fixação de conteúdo (equipamentos e mobília) E

 Fixação do telhado ED

 Armazenamento de provisões em local seco/elevado WD

 Armazenamento de mobília em local seco/elevado WD

 Construção/reparo de grades e portões O

 Medidas de infraestrutura 

 Participação nos sistemas locais de pré-alerta WED

 Reparo de bombas e canos A

 Reparo de latrinas A

 Monitoramento de chuva/nível da água W

 Proteção das fontes de água W

 Criação/Manutenção de rotas de evacuação WED

 Sinalização de perigos/rotas de evacuação WED

 Manutenção de corta-fogo F

 Reforço/alargamento de margens de rios WD
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 Sim, feito Não feito, mas Não se 
  NECESSÁRIO aplica

 Limpeza de calhas e canos W

 Adição de calhas W

 Construção de canos e bueiros W

 Estabilização de declives WE

 Avaliação da segurança das vias WES

 Alargamentos das vias/construção de WES 
 passagens de pedestres

 Sinalização nas vias WEST

 Construção/manutenção de rampas e pontes WES

 Grades e cercas para animais O

 Medidas ambientais 

 Plantio de árvore WDB

 Coleta de água da chuva W

 Proteção de fontes de água A

 Energia renovável (solar/eólica) A

 Estoque de alimentos, banco de grãos, silo de forragem B

 Estoque de sementes B

 Horta B

 Coleta seletiva de resíduos, compostagem WB

 Limpeza de resíduos e sinalização contra despejo de lixo WB

I dentificação de áreas seguras para ponto de encontro A

 Medidas sociais/comportamentais 

 Conservação de água/energia S

 Revisão de segurança, informação à comunidade T

 Campanha de vacinação B

 Lavagem das mãos, proteção contra torre e espirros B

 Jornada em grupos para ida e volta da escola S

 Travessia segura O

 Educação para diversidade e convivência S



80 GESTÃO PARTICIPATIVA DE RISCOS DE DESASTRES EM ESCOLAS

ATIVIDADES PARA A GESTÃO DE DESASTRES NA ESCOLA

D4. Estrutura habilitadora para a gestão de desastres? (Marque todos que ocorreram no ano anterior) 

Nenhuma

Liderança designada para gerenciamento de desastres

Comitê de gerenciamento lidera a avaliação de riscos, planejamento, redução de 
riscos, preparo e resposta e planejamento da continuidade educacional

A escola incorpora a redução de riscos e medidas de resposta 
ao desenvolvimento ou planejamento escolar

O plano de gestão de desastres e emergências 
é revisado e atualizado anualmente, pelo menos

Outro (favor especificar)

D5.Quais destas atividades de planejamento e avaliação de riscos ocorreram na escola anualmente? 
(Marque todos que se aplicam)

Conhecimento dos riscos: Ameaças, vulnerabilidades, riscos, 
capacidades e recursos são pesquisados e avaliados.

Plano de redução de risco: Medidas de mitigação são identificadas e priorizadas

Rotas de evacuação de prédios e pontos seguros de encontro são identificado

Área de evacuação e pontos seguros de encontro com as famílias 
são identificados conforme o necessário

Planos de continuidade educacional são utilizados para ameaças recorrentes e de alto 
impacto (incluindo locais alternativos e espaços temporários conforme necessário)

Outro (favor especificar)

D6. Quais destas medidas de redução de riscos e proteção física são tomadas para proteger 
alunos e funcionários na escola? (Marque todos que se aplicam)

Prédios escolares são mantidos e reparados para a resiliência 
a desastras (ex. contra umidade, cupins, fungos)

Equipamentos verificados regularmente para prevenir e extinguir incêndios

Proteção de equipamentos contra enchentes e danos causados pela água

Prevenir que objetos caiam e causem ferimentos durante terremotos

Medidas tomadas para a gestão de resíduos sólidos (ex. reciclagem)

Medidas tomadas para a prevenção de enchentes

Medidas tomadas para a prevenção de erosão
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Medidas tomadas para o fornecimento de água potável 
(ex. captação de água da chuva e proteção de fontes de água)

Rotas de acesso à escola ou abrigos próximos e locais 
seguros desenvolvidos conforme necessário

Medidas tomadas para a segurança alimentar (ex. horta, estoque de grãos ou similares)

Medidas de prevenção a crime, vandalismo e bullying 
(para que alunos e funcionários se sintam seguros no campus)

Outro (favor especificar)

D7. Quais destas provisões e habilidades de resposta a desastres e emergências a escola possui? 
(Marque todos que se aplicam)

A escola mantém provisões para primeiros socorros

A escola mantém equipamentos para extinção de incêndios

Os funcionários estão preparados para organizar a resposta a desastres 
utilizando sistemas de gestão padrão (ex. sistemas de comando em incidentes).

Os funcionários receberam treinamento em habilidades de resposta 
(ex. primeiros socorros, busca e resgate, supervisão de alunos, 

abrigo, nutrição e saneamento, primeiros socorros psicológicos).

A escola mantém provisões de água, nutrição e abrigo para manter 
alunos e funcionários durante 3 dias em caso de emergências

A escola mantém outros equipamentos de emergência e limpeza, conforme necessário.

Outro (favor especificar)

D8. Quais procedimentos de operação padrão e competências para simulações a escola possui? 
(Marque todos que se aplicam)

Os alunos e funcionários conhecem os procedimentos de evacuação segura 
de edifícios, reunião segura, evacuação para local seguro e abrigo no local.

Os funcionários praticam os procedimentos para garantir a reunião segura dos alunos 
com seus contatos de emergência previamente identificados pelos pais ou responsáveis.

As simulações ocorrem ao menos duas vezes por ano para praticar 
e aperfeiçoar as habilidades de mitigação de desastres, preparo e planejamento. 

Uma destas simulações é um cenário completo, para praticar resposta e preparo.

Revisão e devolutivas são integrados às simulações seguintes.

Necessidades individuais e a segurança de crianças, meninas 
e pessoas com deficiência é considerada e planejada

Outro (favor especificar)
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D9. Quais partes do plano foram atualizadas neste ano letivo? (Marque todos que se aplicam)

Auto avaliação (este formulário)

Redução de riscos

Preparo e resposta

Continuidade educacional

Multiplicação

SERVIÇOS DE SAÚDE

D10. Qual a situação dos serviços de saúde na escola? (Marque todos que se aplicam)

 Sim Não

Todos alunos são examinados por um médico ou enfermeiro ao menos uma vez por ano

Um ou mais adultos na escola são treinados em primeiros socorros

E) Pilar 3: Redução de Riscos e Educação para a Resiliência

E1. Qual o nível de compreensão de ameaça, risco e redução de risco? (Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

Os alunos conhecem as ameaças enfrentadas pela comunidade

Os professores conhecem as ameaças e foram treinados para a redução de riscos

E2. Qual o nível de compreensão dos alunos sobre redução de risco e preparação para responder? 
(Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

Conceitos chave para a redução de riscos e resiliência em casa

Práticas para a redução de riscos na escola e/ou comunidade

Preparação para responder na escola e na comunidade

Abraçando a diversidade e convivendo com ela*

Entendimento de crianças mais novas, meninas e meninos 
e pessoas com deficiências

* incluindo pessoas com deficiências, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, 
desabrigados e refugiados, redução de conflitos, conforme necessário.
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E3. Qual o nível de participação estudantil na redução de riscos e preparação para responder?  
(Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

Em casa/Redução de risco para famílias/Plano de segurança

Práticas para a redução de riscos na escola e/ou comunidade

Preparação para responder na escola e na comunidade

Abraçando a diversidade e convivendo com ela*

* incluindo pessoas com deficiências, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, 
desabrigados e refugiados, redução de conflitos, conforme necessário.

E4. Qual o nível de compreensão dos professores sobre redução de riscos e preparação para 
responder? (Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

Conceitos chave para a redução de riscos e resiliência em casa

Práticas para a redução de riscos na escola e/ou comunidade

Preparação para responder na escola e na comunidade

Abraçando a diversidade e convivendo com ela*

Entendimento de crianças mais novas, meninas e meninos 
e pessoas com deficiências

* incluindo pessoas com deficiências, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, desabrigados e refugiados, 
redução de conflitos, conforme necessário

E5.Qual o nível de participação dos professores e funcionários na redução de riscos e preparação 
para responder? (Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

Em casa/Redução de risco para famílias/Plano de segurança

Práticas para a redução de riscos na escola e/ou comunidade

Preparação para responder na escola e na comunidade

Abraçando a diversidade e convivendo com ela*

Entendimento de crianças mais novas, meninas e meninos 
e pessoas com deficiências

* incluindo pessoas com deficiências, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, 
desabrigados e refugiados, redução de conflitos, conforme necessário.
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E6.Qual o nível de compreensão dos alunos sobre procedimentos padrão para emergências e 
desastres? (Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

A maioria está familiarizada e é capaz de realizar evacuação segura, calma e 
organizada de edifícios (não fale, não corra, não empurre, não volte)

A maioria está familiarizada e é capaz de se reunir em áreas seguras

A maioria está familiarizada e é capaz de participar de procedimentos de isolamento

A maioria está familiarizada e é capaz de participar 
de procedimentos de abrigo no local

A maioria está familiarizada e preparada para cooperar com 
os procedimentos de reunião segura com famílias

Outro

Favor especificar “outro”

E7. Qual o nível de compreensão das famílias sobre procedimentos padrão para emergências 
e desastres? (Marque um por linha)

 Muito Algum Pouco

A maioria está familiarizada e é capaz de realizar evacuação segura, calma e 
organizada de edifícios (não fale, não corra, não empurre, não volte)

A maioria está familiarizada e é capaz de se reunir em áreas seguras

A maioria está familiarizada e é capaz de participar de procedimentos de isolamento

A maioria está familiarizada e é capaz de participar 
de procedimentos de abrigo no local

A maioria está familiarizada e preparada para cooperar 
com os procedimentos de reunião segura com famílias

Outro

Favor especificar “outro”

APOIO PARA O APRENDIZADO 

E8. Em Quais destas configurações os alunos aprendem sobre redução de risco de desastres? 
(Marque todos que se aplicam)

Currículo regular

Iniciativa dos professores

Atividades extracurriculares

Reuniões de alunos, professores e funcionários

Outro

Favor especificar “outro”
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E9. Disponibilidade de materiais educacionais (Marque todos que se aplicam)

   Plano de     Outros 

  Conteúdo aula ou Livros    materiais 

 Assunto / Tipo Curricular atividade infantis Poster Diagramas Vídeos eletrônicos

Ameaças naturais e induzidas 
por atividade humana

Conhecimento, habilidades e 
competência para redução de riscos

Habilidades de preparo e resposta

Aprendendo a conviver

Promoção da higiene

FORMULÁRIO #4. CALENDÁRIO ESCOLAR DE RISCOS

CALENDÁRIO ANUAL E SAZONAL DE RISCOS

Escreva os meses na primeira linha, a começar pelo primeiro mês do ano letivo.

Escreva os riscos enfrentados pela comunidade, incluindo sazonais (ex. enchentes, ciclones) e 
anuais (terremotos, pandemias, etc.) e marque os meses em que é mais provável que ocorram.

Riscos Meses 
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FORMULÁRIO #5. MAPA DE RISCOS E RECURSOS DA ESCOLA E COMUNIDADE

Acrescente nas próximas páginas: MAPA DA ESCOLA

Inclua características como estas:

 

LEGENDA

Prédios da escola

Entradas e saídas

Rotas de evacuação dos prédios

Entrada, saída e rotas de evacuação do campus

Ponto de reunião em emergências

Localização dos registros de água, eletricidade e gás 

Áreas propensas a enchentes e deslizamentos de terra

Localização de materiais perigosos

Equipamentos para extinção de incêndios

Área de primeiros socorros

Localização de grupos que necessitam de atenção especial

Estruturas inseguras

Armazenamento de suprimentos de emergência

MAPA DA COMUNIDADE

Inclua características como estas:

LEGENDA

Características geográficas (costa, montanhas, rios, lagos, campos, pastos)

Construções importantes 
(ex. escolas, hospitais/postos de saúde, estradas, pontes, prédios religiosos, instalações de água, lojas)

Rotas de evacuação de emergência, inclusive para veículos 

Pontos de reunião e abrigos alternativos

Áreas sujeitas a deslizamentos de terra

Áreas sujeitas a enchentes

Pessoal qualificado para resposta e recuperação
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FORMULÁRIO #6. QUADRO DE SISTEMA DE ALERTA ANTECIPADO 

   Alcança pessoas  

Sistema de alerta antecipado Sim Não com deficiência? Comentários

FOGO Incêndios

ÁGUA E VENTO Enchentes

 Ciclones e tempestades

 Rompimento de barragem

 Seca

TERRA Terremoto

 Deslizamento de terra

 Vulcão

BIOLÓGICO Pandemia e Epidemia

Mensagem de alerta antecipado recebida DE: Fogo Enchente Tempestade Outro

Mensagem de serviço de meteorologia

Mensagem de outra comunidade

Mensagem das autoridades locais

Mensagem de vizinhos

Mensagem de templo ou escola local

Mensagem de redes sociais

Mensagem de alerta antecipado entregue POR: Fogo Enchente Tempestade Outro

Televisão

Rádio

Sino, alarme, alto-falante ou megafone

Sino, alarme, alto-falante ou megafone

Mensagem curta via telefone

E-mail ou redes sociais

Pessoalmente

Plano de ação para melhorias:
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PASSO 2. REDUZINDO OS RISCOS 

FORMULÁRIO #7A. LISTAS DE MANUTENÇÃO ESCOLAR REGULAR E PLANEJADA

Deve ser adaptada ao tipo de construção local. Fonte: Wakeman, Nigel (2003).

Manual para uso de Escolas e Comunidades para a manutenção de Prédios de Escolas Primárias

PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO

[    ] Temos plantas e projetos mostrando prédios e serviços de eletricidade, água e drenagem 
(atualizados de acordo com as mudanças feitas).

[    ] A equipe e a comunidade estão envolvidas ativamente no processo de manutenção, têm 
orgulho e se sentem responsáveis pela escola. 

[    ] Os alunos estão envolvidos ativamente na manutenção e desenvolvem orgulho pela escola. 

[    ] Fazemos orçamentos e consideramos gastos com manutenção 

[    ] Arrecadamos fundos e apoio para manutenção 

[    ] Elaboramos regras e as enviamos aos usuários das instalações

[    ] Temos uma lista de todos os materiais e acabamentos (ex. tipos e cores de tintas) 

LISTA DE FERRAMENTAS SUGERIDAS

A lista a seguir contém as ferramentas que toda escola deve possuir disponíveis para o uso na 
manutenção dos prédios. O comitê pode adicionar a esta lista conforme necessário: 

• Carrinho de mão • Prumo e linha • Lixas grossas e finas • Chaves de fenda e parafusadeiras

• Pá • Balde • Picareta • Nível de alumínio (1m+) 

• Nível curto • Fitas métricas • Fita veda-rosca • Espátula para tijolos 

• Martelo • Serrote • Chave inglesa • Chaves ajustáveis grandes e pequenas

• Pé de cabra • Esquadro • Espátula para gesso • Alicates grandes e elétricos 

• Desempenadeiras para madeira e aço (para acabamentos) • Arco de serra e lâmina 

!
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Além disso, para fixar a mobília e prevenir quedas durante terremotos, ou para posicionar 
as prateleiras acima do nível da água, cantoneiras de aço em L e parafusos serão necessários 
(cantoneiras de madeira podem ser necessárias para fixar móveis às paredes).

REGRAS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES

• Mantenha todas as salas limpas e organizadas. Verifique ao fim do dia. 

• Mantenha os prédios trancados quando não estiverem sendo utilizados.

• Não se apoie nas paredes. 

• Não escreva nas paredes.

• Mantenha os móveis afastados das paredes. 

• Deposite todo o lixo nas lixeiras. 

• Separe e recicle os resíduos sólidos. 

• Não empilhe objetos contra as paredes (tanto no interior quanto no exterior). 

• Não utilize os banheiros quando não houver água. 

• Não jogue nada nos vasos sanitários ou pias. 

• Feche as torneiras para que não fiquem pingando. 

• Abra e feche as torneiras com cuidado, sem forçar para qualquer lado. 

• Sempre apague as luzes quando não estiver utilizando-as.

• Não bata portas ou janelas; feche-as com cuidado. 

• Não jogue bolas ou outros objetos no telhado. 

• Não fure as paredes com pregos. 

• Caso seja necessário ter prateleiras, cestos ou ganchos, fixe-os em ripas de madeira. 

• Mantenha animais longe do campus (e especialmente de fontes de água) 

• Não lave roupas ou utensílios perto de poços. 

• Não brinque em água parada. 

• Mantenha os poços fechados. 

• Reporte todos os problemas com prédios ou no campus a um membro do Comitê de 
Manutenção ou ao Diretor. 
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MANUTENÇÃO DIÁRIA E SEMANAL

 VERIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA E SEMANAL Responsabilidade

Varrer e lavar todos os pisos

Limpar todos os banheiros

Limpar pias, providenciar suprimentos

Trancar todas as portas ao fim do dia

Mover a mobília e limpar o piso

Limpar marcas das paredes

Limpar todas as janelas

Limpar as calhas

Separar e reciclar resíduos sólidos

Limpar túneis de cupins

Cortar a grama ao redor dos prédios

MANUTENÇÃO MENSAL (INCLUINDO REPAROS NÃO PLANEJADOS)

 CAMPUS E ÁREA EXTERNA Responsabilidade

Coletar e descartar o lixo de maneira ambientalmente responsável

Podar árvores e arbustos

Limpar calhas e bueiros

Verificar a tampa de fossas e caixas de inspeção

Verificar se as fossas estão cheias

Verificar canos de água

Verificar poços e coberturas

Verificar bombas manuais

Verificar bombas elétricas

Verificar o calçamento das passagens de entrada e saída

Verificar cercas e muros

Tirar o mato dos canteiros

Verificar se há túneis e ninhos de cupins

Limpar o telhado

Verificar se há telhas soltas

Verificar a fixação das telhas de aço corrugado ou fibra de cimento

Verificar se há infiltração no teto



91NOSSO PLANO DE GESTÃO DE DESASTRES EM ESCOLAS

Limpar calhas e canos

Limpar paredes externas e parte de dentro dos telhados

Verificar os pisos das varandas

Verificar a fixação dos telhados

Verificar instalações elétricas externas

 ÁREA INTERNA Responsabilidade 

Verificar paredes e teto

Verificar se há pontos úmidos no teto

Verificar pisos

Verificar portas

Verificar janelas

Verificar basculantes

Verificar banheiros

Verificar caixas d’água

Verificar pias

Verificar instalação elétrica

Verificar mobília

MANUTENÇÃO SAZONAL E PLANEJADA

 ÁREA INTERNA E EXTERNA Frequência Responsabilidade

Medidas para estações chuvosas 
(elevação de equipamentos acima da linha da água)

Medidas para estação seca (coleta de água da chuva)

Pintura dos prédios

Cobertura dos telhados

Estrutura dos telhados

Tetos

Paredes

Pisos

Portas e Janelas

Instalações elétricas

Instalações hidráulicas

Campus
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FORMULÁRIO #7B. ESTUDO ANUAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR

MANUTENÇÃO ANUAL: CAMPUS

 ITEM DE MANUTENÇÃO Responsabilidade Problema Ação tomada

Podar árvores e arbustos

Remover ninhos de cupins

Verificar se há danos em bueiros e calhas

Verificar se as fossas estão cheias

Verificar as tampas de fossas e caixas de inspeção

Verificar se há danos em bueiros e ralos

Verificar encanamento de água

Verificar se há danos em poços

Verificar e fazer manutenção em bombas manuais

Verificar e fazer manutenção de bombas elétricas

Verificar tanques de água

Verificar o calçamento ao redor dos prédios

Verificar passagens e ruas

Verificar muros, cercas e portões

Verificar existência e remover ninhos de cupins

MANUTENÇÃO ANUAL: ÁREA EXTERNA

 PRÉDIO Responsabilidade Problema Ação tomada

Item de manutenção

Verificar telhas

Verificar telhas de aço corrugado ou fibra de cimento

Verificar calhas e canos de escoamento

Verificar beirais e platibandas

Verificar fixação do telhado

Verificar tetos externos
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Verificar existência de trincas e danos em paredes

Verificar piso de varandas

Verificar instalações elétricas externas

Prédios com estrutura de aço:

Verificar todas as estruturas de aço

Verificar os revestimentos de aço

Prédios com estrutura de madeira:

Verificar o revestimento de madeira

Verificar a estrutura de madeira

Verificar pisos de varandas

Prédios com estrutura de concreto armado:

Verificar integridade das paredes e se há aço exposto

Verificar se há danos causados pela água

Prédios com estrutura de alvenaria:

Verificar integridade das paredes e se há aço exposto

Verificar se há tijolos danificados

Verificar se há danos causados pela água

Prédios com estrutura de adobe:

Verificar se há danos causados pela água

MANUTENÇÃO ANUAL: ÁREA INTERNA

Item de manutenção

Verificar tetos

Verificar estrutura dos telhados

Verificar pisos

Verificar rodapés

Verificar portas, dobradiças e ferragens

Verificar janelas, dobradiças e ferragens

Verificar basculantes

Verificar venezianas

Verificar banheiros

Verificar ralos e pias
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Verificar caixas d’água

Verificar todas as instalações elétricas

Verificar quadros de giz e outros

Verificar mobília

Prédios com estrutura de madeira:

Verificar paredes

Verificar pisos

Verificar rodapés

Prédios com estrutura de concreto armado:

Verificar integridade das paredes e se há aço exposto

Verificar se há danos causados pela água

Prédios com estrutura de alvenaria:

Verificar se há danos causados pela água

Prédios com estrutura de adobe:

Verificar se há danos causados pela água

 

FORMULÁRIO #8. PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS

Transfira estes itens, conforme apropriado, para seu Plano de Desenvolvimento Escolar!

  Quem pode fazê-lo   
 O que pode ser feito? e quem pode ajudar? Quanto irá custar? Situação / Data

 a
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PASSO 3. PREPARANDO A RESPOSTA

FORMULÁRIO #9. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO PADRÃO 

A árvore de decisão de POPs de Emergência pode ser utilizada para ajudar membros 
da equipe a avaliar uma situação rapidamente e selecionar o curso de ação mais seguro. 
Detalhes sobre como utilizar a árvore, e cada procedimento podem ser encontrados a seguir. 

ÁRVORE DE DECISÕES PARA PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO PADRÃO EM EMERGÊNCIAS
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Árvore de Decisões para Procedimentos de Emergência ilustra as diferentes circunstâncias 
que levam a estes seis procedimentos básicos. 

Pergunta #1 – Há algum alerta antes do impacto da ameaça? É uma ameaça de início 
imediato, sem alerta (tal como atos de violência, terremoto, incêndio)? Se sim, você 
está preparado para reagir automaticamente com o procedimento operacional padrão 
apropriado? Caso seja uma ameaça de início moderado (tal como enchentes, ciclones, 

tempestades, etc.), que tipo de informação de alerta está disponível? O sistema foi testado? Você terá 
tempo para fechar a escola e utilizar procedimentos de liberação de alunos para reuni-los de forma 
segura com suas famílias? Caso não, poderá ser tratado como uma ameaça de início imediato. 

Pergunta #2: O prédio é seguro? A segunda pergunta é se o prédio é seguro. 
Se não for, Evacuação do Prédio deve ser acionada imediatamente. No caso de 
ameaças de início imediato como incêndios ou terremotos severos, o prédio pode 

ser considerado inseguro, e a evacuação cuidadosa deve ser automaticamente iniciada. (Note 
que durante um tremor, todos devem “abaixar-se, cobrir-se e segurar-se” e que a evacuação 
deve começar somente após o tremor cessar). Em outras situações uma rápida avaliação 
pode ser feita antes do anúncio da evacuação por alarme sonoro. Caso o prédio seja seguro 
os alunos e funcionários devem ser orientados para Abrigo no local. A Evacuação Reversa é 
praticada para o retorno organizado da área de reunião para as salas de aula.

Pergunta #3: O campus é seguro? Caso o campus seja seguro, o procedimento 
é Reunião e Abrigo em Área Externa. Caso o campus seja inseguro, (ex. em área 
costeira com risco de tsunami) a Evacuação para Local Seguro deve ocorrer 

imediatamente. Uma avaliação rápida (ex. materiais perigosos, fiação caída, ruptura de canos) irá 
ajudar a decidir entre estas duas opções.

Em todos os casos, após a reunião, uma reavaliação deve ser feita periodicamente 
e uma destas ações deve ser mantida. No caso de desastres e emergências reais, os 
procedimentos para Reunião Segura com Famílias devem ser iniciados, garantindo que os 
alunos sejam reunidos somente com seus pais/responsáveis ou contatos de emergência 
previamente aprovados, e cada reunião seja documentada. Os alunos devem ser cuidados e 
supervisionados até que o último aluno seja reunido com a família e que o Sinal de Segurança 
seja dado pelo comandante em incidentes (explicado na próxima seção). No caso de 
simulações e eventos menores, a Evacuação Reversa deve ser praticada no retorno às salas 
de aula, antes do Sinal de Segurança.

Reavalie por segurança. Independente do procedimento adotado, você deve reavaliar as 
condições periodicamente, e responder as perguntas 1, 2 e 3 novamente! Finalmente: 

Pergunta #4: A vizinhança é segura? Se as condições forem completamente 
seguras, você pode retomar as aulas e liberar os alunos normalmente. Caso as 
condições sejam inseguras, os se houver impactos de desastres, você seve utilizar os 

Procedimentos de Reunião Segura com Famílias. Os alunos devem ser devolvidos aos cuidados 
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dos pais/responsáveis ou contatos de emergência previamente autorizados, e cada reunião deve 
ser registrada. Os alunos devem ser cuidados e supervisionados até que o último aluno seja 
reunido com a família e que o Sinal de Segurança seja dado pelo comandante em incidentes 
(explicado na próxima seção). No caso de simulações e eventos menores, a Evacuação Reversa 
deve ser praticada no retorno às salas de aula, antes do Sinal de Segurança.

POP: EVACUAÇÃO DO PRÉDIO

Objetivo: Proteger alunos e funcionários no caso de incêndio ou outras 
ameaças no prédio. 

Primeira pessoa a constatar o perigo: Acione o alarme sonoro de incêndio/evacuação do prédio.

Administração: Ative o sistema padronizado de resposta de emergência, conforme necessário. 
Anuncie o Sinal de Segurança quando a emergência cessar. 

Funcionários: 

1. Lembre os alunos das Regras de Evacuação de Edifícios. Não fale. Não corra. Não empurre. 
Não volte.

2. Feche portas e janelas. 

3. Posicione um professor na frente e um atrás de grupos de duas turmas. 

4. Leve a Bolsa de Provisões, o Caderno ou Fichário de Emergência e uma bolsa com kits de 
emergência para os alunos. 

5. Verifique a segurança da rota. 

6. Conduza os alunos para locais de Reunião e Abrigo em Área Externa. 

7. Se, e quando as condições estiverem seguras, promova a Evacuação Reversa para as salas 
de aula, seguindo as mesmas regras. 

Alunos: Sigam as regras e cooperem. 

REGRAS PARA EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Não fale – para ouvir o professor

Não corra – para não se machucar

Não empurre – para não machucar os outros

Não volte – para permanecer seguro

Suas rotas de saída são claras e sinalizadas? Alguma adaptação para a escola? 
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POP: REUNIÃO E ABRIGO EM ÁREA EXTERNA

Objetivo: Proteger alunos e funcionários e fornecer conforto até que 
todos estejam reunidos com suas famílias. 

Administração: Ative o Sistema de Comando em Incidentes com 
as funções necessárias (Operações: busca e resgate, primeiros 

socorros, supervisão de alunos, reunião segura com famílias. Logística: água e alimentos, abrigo, 
saneamento). Envolva voluntários adultos e alunos capazes.

Funcionários:

1. Lembre aos alunos de seguir as instruções para 
evacuação de edifícios: “Não fale. Não empurre. Não 
corra. Não volte”. Os alunos devem sair em pares.

2. Certifique-se de que aqueles que necessitam de auxílio 
o tenham. 

3. Leve as provisões (veja lista de provisões de sala de aula) 

4. Evacue com um adulto na frente para verificar que a 
rota está desobstruída e um monitor ou professor atrás, 
garantindo que todos fiquem juntos. (Isto pode ser feito em grupos de duas turmas, com um 
professor na frente e um atrás). 

4. Conduza os alunos aos seus assentos para a reunião de emergência e faça a chamada. 

5. Lembre aos alunos sobre os procedimentos de liberação e seu objetivo de mantê-los seguros. 

6. Os professores devem ficar com suas turmas durante todo o tempo. Os alunos devem 
permanecer sentados juntos. Mantenha-os em silêncio para os avisos. 

Alunos: Dirijam-se para a área de reunião designada para sua turma. Sentem-se em silêncio. 
Estejam preparados para ajudar com água, alimentos, abrigo e saneamento, conforme 
necessário. Aguardem para seguir os procedimentos de Reunião Segura com Famílias. 

Onde se localiza sua área de reunião segura? Todos sabem onde se reunir com suas 
turmas? Alguma adaptação para a sua escola? 

POP: EVACUAÇÃO PARA LOCAL SEGURO

Objetivo: Proteger alunos e funcionários em caso de ameaças no 
ambiente escolar. 

Administração: Escolas que enfrentam riscos conhecidos como enchentes ou deslizamentos de 
terra, ou escolas que não possuam área de reunião segura no campus, devem providenciar uma 
área alternativa e rotas de evacuação previamente. Informe os pais sobre este local alternativo. 
Conduza evacuação imediata. Leve a caixa de Provisões para Evacuação.

Funcionários:

1. Posicione um professor na frente e um atrás. 

2. Leve as bolsas de provisões, Cadernos ou Fichários de Emergência e uma bolsa com kits de 
emergência para os alunos. 
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3. Verifique a segurança da rota. Inclua alunos que estiverem 
pelo caminho nos grupos.

4. Conduza os alunos para o local seguro e faça a chamada. 

5. Se as condições estiverem seguras, conduza 
Evacuação Reversa de volta às salas de aula, seguindo 
as mesmas regras.

Alunos: Organizem-se em pares. Mantenham-se juntos. Movam-se rapidamente e em 
silêncio. No local seguro, sigam as instruções para Reunião e Abrigo em Área Externa.

Onde é o local seguro? Há provisões? Alguma adaptação para a escola? 

 

POP: ABRIGO NO LOCAL

Objetivo: Proteger alunos e funcionários quando há perigos fora da 
escola (ex. condições climáticas severas ou enchentes) e providenciar 
conforto até que todos sejam reunidos com suas famílias. Abrigo no 

local é apropriado quando a evacuação não é necessária, ou quando não há tempo para tal. 

Administração: Avise para que permaneçam ou retornem para áreas internas. Monitore e 
forneça informações e instruções. Anuncie o Sinal de Segurança quando a emergência cessar.

Funcionários:

1. Fechar as janelas e portas, conforme apropriado.

2. Fazer a chamada. 

3. Monitorar e fornecer atualizações e instruções 
disponíveis (Não utilize telefones, que são necessários 
para comunicação de emergência). 

4 Supervisionar os alunos com um cronograma de 
aprendizado, lazer, alimentação e descanso.

5. Criar uma área privativa para o uso do banheiro utilizando baldes/sacolas plásticas.

6. Permita que os alunos ajudem.

Alunos: Fiquem nas salas. Participem das atividades e ajudem. 

Alguma adaptação para a escola? 

POP: ISOLAMENTO

Objetivo: Proteger alunos e funcionários de invasão violenta e 
ameaça de violência. 

Administração: Utilize uma sirene alta ou alarme (que NÃO seja o alarme 
de incêndio) para sinalizar isolamento imediato. Monitore a situação e 
reavalie. Esteja preparado para transferir o comando para a polícia ou 
autoridades de segurança pública. Forneça o Sinal de Segurança quando 

for adequado. Informe aos alunos e pais e forneça tempo para revisão e discussão. 
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Funcionários: 

1. Alertem para que os demais se abriguem imediatamente. 

2. Reúna os alunos em área segura longe da ameaça. 

3. Feche e tranque portas. Mova a mobília para bloquear o acesso da ameaça. 

4. Oriente a todos para se abaixar e esconder atrás de móveis, com menor 
possibilidade de se tornar alvos. 

5. Apague luzes, desligue rádios e silencie telefones. 

6. Mantenha-se fora do campo de visão e longe de portas e janelas. 

7. Certifique-se de que todos permaneçam calmos e em silêncio. 

Alunos: Ajudem a bloquear portas com móveis. 
Mantenham-se quietos e sigam as instruções 
dos professores. Escondam-se, abaixem-se e 
cubram-se. 

Alguma adaptação para a sua escola? 

POP: PROCEDIMENTOS PARA REUNIÃO SEGURA COM AS FAMÍLIAS

Objetivo: Garantir que alunos e famílias sejam reunidos em 
segurança em caso de emergência ou desastre. Alunos menores 
de 16 anos não têm permissão para deixar a escola exceto na 
companhia de um adulto autorizado previamente pelos pais ou 
responsáveis. 

Pais e Administração: Pais devem fornecer à escola listas atualizadas de contatos de 
emergência com permissão para buscar os alunos a qualquer momento. No caso de 
emergência ou desastre, os alunos somente serão liberados para pessoas autorizadas. 

Funcionários: 

1. Certifique-se de que tanto alunos quanto pais estão 
cientes dos procedimentos de liberação de alunos em 
emergências e desastres. 

2. Verifique a identidade e somente libere os alunos para 
pessoas autorizadas na Lista de Contatos de Emergência. 

3. Mantenha registros utilizando o Formulário de Reunião entre 
Alunos e Famílias (Autorização para Liberação de Alunos) 

4. Utilize estes procedimentos sempre que os procedimentos normais não forem seguros. 

Alunos: Sejam pacientes e sigam os procedimentos de reunião segura com as famílias. Não 
saiam com ninguém exceto as pessoas autorizadas previamente pelos pais ou responsáveis.
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Os pais estão cientes dos planos? Alguma adaptação para a sua escola? 

FORMULÁRIO #10. REGRAS DE SEGURANÇA PARA ALUNOS 
(Para distribuição em cada sala)

POP #1: REGRAS PARA EVACUAÇÃO DE PRÉDIOS:

 

 Não fale Não corra Não empurre Não volte

 Para ouvir Para não se Para não Para manter-se 
 o professor! machucar machucar os outros seguro

Um adulto na frente e um no final. Verifique se a saída é segura. Saia em dupla. Observe para 
ver se todos estão com você. Mova-se para longe do prédio. 
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POP #2: REUNIÃO E ABRIGO EM 
ÁREA EXTERNA

Vá para a área de reunião designada 
para sua turma. Sente-se em silêncio. 
Esteja preparado para ajudar com 

água, alimentos, abrigo e saneamento, caso necessário. 
Aguarde para seguir os procedimentos de Reunião Segura 
com Famílias.

POP #3: EVACUAÇÃO PARA LOCAL 
SEGURO

Utilize sistema de duplas. 
Permaneçam juntos. Movam-se 

rapidamente e em silêncio. No local seguro, sigam as 
instruções para Reunião e Abrigo em Área Externa. 

POP #4: ABRIGO NO LOCAL

Permaneça na sala. Participe das 
atividades e colabore. 

POP #5: ISOLAMENTO

Ajude a bloquear portas com móveis. 
Mantenha-se quieto e siga as 
instruções do professor. Esconda-se, 
abaixe-se e cubra-se. 

POP #6: REUNIÃO SEGURA COM 
FAMÍLIAS 

Seja paciente e siga os procedimentos 
de reunião segura com famílias. Não 
saia com ninguém exceto as pessoas 

autorizadas pelos seus pais ou responsáveis. 
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REGRAS DE SEGURANÇA EM INCÊNDIOS

AO AVISTAR FOGO: Para incêndios menores, apague-os com um cobertor, 
balde de areia ou extintor.  Para incêndios maiores, acione o alarme, feche 
portas e janelas e saia!

CASO VOCÊ SE ENCONTRE EM MEIO A FUMAÇA: Fique de 
joelhos e engatinhe. Respire superficialmente pelo nariz. Prenda a 
respiração o máximo possível. Utilize um pano úmido para cobrir 
a boca e o nariz. Abaixe-se e vá! Sinta as portas – não abra uma 
porta interior se esta estiver quente.

CASO VOCÊ SE ENCONTRE EM UMA SALA PRESO PELO 
FOGO: Bloqueie a entrada de fumaça com um pano úmido sob 
a porta. Feche o maior número possível de portas. Sinalize sua 
localização e telefone.

CASO VOCÊ ESTEJA EM CHAMAS: Pare onde estiver. Deite-
se no chão e role. Caso outra pessoa esteja em chamas, 
deite-a, role-a e cubra-a com um cobertor, tapete ou casaco: 
PARE, DEITE E ROLE. 

FLOOD SAFETY RULES

ENCHENTES COM ELEVAÇÃO LENTA: Siga as instruções de pré-
alerta. Evacue para locais altos ou abrigo no local. Proteja equipamentos 
eletrônicos. Evacue para Área Segura.

ENCHENTE SEVERA IMEDIATA: Evacue espaços afetados e 
Abrigue-se no local (especialmente evacuação vertical). Leve 
consigo a ‘bolsa de provisões’. Não entre na água. Caso precise 
evacuar o local, utilize dispositivos flutuantes preparados com 
antecedência. 

EARTHQUAKE SHAKING RULES

Ao sentir o tremor, afaste-se de coisas que possam cair ou deslizar. 

ABAIXE-SE e fique de joelhos no chão. Diminua seu tamanho. 

CUBRA sua cabeça e pescoço.

SEGURE-SE.
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Em cadeira de rodas, abaixe-se, cubra sua cabeça e pescoço e segure-se.

Nas salas de aula, a pessoa mais próxima da porta deve abrí-la. Qualquer pessoa próxima de 
chamas deve apagá-las. 

Na área externa, evite perigos suspensos.

Em veículos, estacione em local seguro e abaixe-se.

Após o tremor cessar, vá para área externa para Reunião e 
Abrigo em Área Externa. 

 

 

 

REGRAS PARA TSUNAMI

CASO VOCÊ ESTEJA EM ÁREA DE RISCO: Comece a contar 
em voz alta, ao sentir o tremor. Caso o tremor seja longo (mais 

que 40 segundos) ou forte (dificuldade para manter-se de pé), evacue imediatamente, para 
longe da água e para locais altos. Não aguarde alerta oficial. Permaneça lá até que possa 
verificar que o perigo passou. Atenção para qualquer sinal de alerta antecipado recebido. 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA TEMPESTADES:

Mantenha-se informado do rastreio de ciclones e siga qualquer instrução 
de pré-alerta. 

Ao ouvir trovões, entre! Não use telefones. 
Desconecte equipamentos elétricos. Mantenha-se longe de água. 
Ouça as informações via rádio a pilhas. 
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A REGRA 30/30: 

1. Conte os segundos entre ver o raio e ouvir o trovão. Caso o tempo 
seja menor que 30 segundos, os raios são riscos em potencial. 
Procure abrigo imediatamente. 

2. Após o último clarão de raio, aguarde 30 minutos para deixar o 
abrigo. Metade das mortes por raios ocorrem após as tempestades. Mantenha-se em local 
seguro até ter certeza de que a ameaça cessou. 

 

AGACHAMENTO EM CASO DE RAIOS: Caso você esteja em área externa durante uma 
tempestade com raios, e sentir os cabelos ficarem de pé, a pele formigar, objetos metálicos 
vibrarem ou caso haja somente um segundo entre o raio e o trovão, faça o agachamento em 
caso de raios, deixando um espaço de 5 metros entre você e a próxima pessoa! 

• Abaixe-se 

• Equilibre-se nos dedos dos pés

• Junte os calcanhares

• Cubra as orelhas

Caso uma pessoa seja atingida por raio: Peça ajuda. 

REGRAS PARA MATERIAIS PERIGOSOS: 

Evacue contra o vento ou abrigue-se no local. Se possível, limite o 
vazamento na fonte. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

Em caso de outros tipos de 
emergências.

Busque ajuda.
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FORMULÁRIO #11. MATRIZ FLEXÍVEL PARA EQUIPE ESCOLAR DE RESPOSTA EM SCI 
(SISTEMA DE COMANDO EM INCIDENTES)

O Comandante em Incidentes (CI) é geralmente um líder natural ou a pessoa mais 
experiente presente no início do evento. Não espere até que alguém assuma o papel. Ele 
pode ser transferido quando houver oportunidade. O CI solicita ao gestor mais capaz que 
lidere a Equipe de Operações e a pessoa que conhece a área e os recursos e que tem 
habilidade de organização para liderar a Equipe de Logística. Em escolas menores, somente 
isto é necessário. Em escolas maiores, os papéis podem ser divididos a seguir e pode haver 
múltiplas equipes. Ninguém deve estar no comando de mais de 7 pessoas.

Dependendo do incidente e das necessidades cada líder de equipe seleciona outros 
Líderes de Equipes para assumir outros papéis e responsabilidades. Com grupos pequenos, 
alguns adultos poderão ter mais de um papel. Quando não houver perigos envolvidos, alunos 
mais velhos podem assumir papéis de liderança e outros alunos podem ajudar. 

Determine tarefas iniciais e alternativas baseadas em habilidades. Esta tabela pode ser 
usada para anotar nomes, a lápis, pois poderão ser mudados com o tempo, à medida que as 
necessidades mudam e para que as pessoas possam descansar. 

  Substitutos e Alunos e 
 Líder Membros de Equipes Voluntários

Comandante em Incidentes

Comunicações

Segurança

Equipe de Operações

Controle de incêndios e busca e resgate

Avaliação de danos e controle

Primeiros socorros e apoio psicossocial

Segurança

Supervisão de alunos

Evacuação/reunião com famílias

Equipe de Logística

Abrigo e saneamento

Água e alimentos

Transporte
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 FORMULÁRIO #12. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES EM SCI 

Nível 1 corresponde a escolas menores ou eventos de curto prazo. 

Nível 2 é flexível, intermediário.

Nível 3 corresponde a escolas maiores e eventos mais significativos.

Estes podem ser transformados em colares e distribuídos durante a ativação do SCI. Para 
cada papel, pegue um pedaço de papelão e escreva o nome do papel em um dos lados. No 
outro lado, escreva as responsabilidades. Faça furos na parte de cima e amarre um cordão, 
para transformá-los em colares.
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COLARES PARA SISTEMA DE COMANDO EM INCIDENTES – NÍVEIS 1/2 

O Comandante em Incidentes é responsável por direcionar as operações de emergência e deve 
permanecer no posto de comando para observar e dirigir todas as operações. O CI normalmente 
é o diretor da escola ou alguém designado por ele. Na ausência do CI habitual, qualquer um pode 
assumir as responsabilidades de CI até que alguém mais qualificado possa assumir. 

As responsabilidades incluem:

• Iniciar e finalizar as respostas de emergência.

• Avaliar o tipo e o escopo de emergência.

• Determinar ameaças e avaliar a necessidade de ajuda externa.

• Organizar posto de comando (‘centro de comando em incidentes’)

• Organizar e coordenar tarefas de emergência conforme necessário. 

• Dar instruções para evacuação da área se necessário. 

As responsabilidades do Líder da Equipe de Operações são:

• Abrir a caixa de provisões de emergência.

• Mobilizar equipes de operações conforme necessário e designar e supervisionar líderes de 
equipes. 

• Manter contato com o Centro de Comando em Incidentes.

• Receber relatórios dos Líderes de Equipes.

• Manter lista de incêndios descobertos e situação.

• Receber lista de alunos desaparecidos/ausentes.

As responsabilidades do Líder da Equipe de Logística são:

• Trancar imediatamente portões e portas

• Reportar ao Comandante em Incidentes

• Mobilizar indivíduos para obter equipamentos e pessoas para auxiliar a equipe de operações 

• Monitorar os portões e abri-los para veículos de emergência, e direcionar apoio para as áreas 
necessitadas 

• Sinalizar conforme necessário

• Direcionar pais para o “Portão de Informações”

• Verificar equipamentos e minimizar os danos ao patrimônio

• Avaliar danos e reportá-los ao Comandante em Incidentes.

• Estabelecer área para necrotério, caso necessário

• Trabalhar com a cafeteria e CCI para distribuir recursos como água, alimentos, eletricidade, 
rádio, telefones e suprimentos de higiene. 

• Buscar ajuda e criar equipes de abrigo, saneamento e nutrição conforme necessário. 
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COLARES PARA SISTEMA DE COMANDO EM INCIDENTES – NÍVEL 3 

As responsabilidades da Equipe de Comunicação incluem:

• Reportar ao Comandante em Incidentes.

• Auxiliar o Comandante em Incidentes facilitando a comunicação.

• Estabelecer sistema de alto-falantes.

• Utilizar mensagens de telefone, walkie-talkies e outros equipamentos para comunicação 
entre a escola, os serviços de emergência e a prefeitura conforme necessário. 

• Fornecer comunicados oficiais do Comandante em Incidentes para alunos e funcionários na 
área de reunião, e para pais e público em geral conforme necessário. 

As responsabilidades dos líderes da Equipe de Segurança no Local incluem:

• Reportar ao Líder da Equipe de Operações.

• Manter segura a entrada e a saída da escola.

• Restringir a entrada e direcionar o tráfego para os pontos de Reunião Familiar e portões de 
Reunificação.

As Equipes de Controle de Incêndios/Busca Imediata e Resgate/ Avaliação de Danos 
e Controle de Equipamentos devem se reunir imediatamente próximo do contêiner de 
suprimentos para receber equipamentos de segurança. As responsabilidades incluem:

• Extinção de pontos de incêndio pequenos com extintores e equipamentos distribuídos, pela 
equipe treinada ou por alunos mais velhos, sem esperar mobilização.

• Considerar a segurança da equipe de resgate. Usar o bom senso em cada situação.

• Equipes com três membros devem fazer buscas nas áreas designadas por prédio e andar, e 
procurar por alunos desaparecidos.

• Equipes com três membros devem verificar e desligar equipamentos e avaliar danos.

• Verificar todas as salas nos prédios designados, procurando por pessoas feridas ou que 
necessitem de ajuda. Comece no primeiro andar e suba. 

• Certifique-se de que todos estejam fora dos prédios. Acompanhe as pessoas para a área 
externa por vias normais, como escadas, corredores e passagens sempre que possível. 
Encaminhe as pessoas perdidas para a área de reunião.

• Faça um X com giz nas portas das salas vazias.

• Forneça primeiros socorros no local, desde que não haja perigo.

• Transporte aqueles impossibilitados de andar para a área de primeiros socorros apenas se for 
perigoso permanecer no local.

• Não demore mais de um minuto com cada vítima.

• Registre a localização da vítima no Registro de Resposta de Emergência. 

• Reporte os resultados para o Líder de Operações (por meio de walkie-talkie se possível).

• Equipes adicionais podem estar de sobreaviso para agir caso necessário. 

Treinamento necessário: • Controle de incêndios.

Treinamento necessário: • Busca e resgate.
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As responsabilidades da Equipe de Primeiros Socorros e Apoio Psicossocial incluem: 

• Delimitar área de primeiros socorros em local seguro.

• Obter materiais de primeiros socorros.

• Triagem para salvar vidas: priorizar exame rápido para abrir vias aéreas, estancar sangramentos 
e tratar choque 

• Coordenar com a Equipe de Busca e Resgate.

• Determinar a necessidade de assistência médica.

• Administrar primeiros socorros.

• Manter registros do tipo de ferimentos e socorro prestado.

• Prestar apoio psicológico e estabelecer sistema de duplas para apoiar alunos ou funcionários 
que necessitem.

• Manter registro de alunos enviados para assistência médica de emergência que necessitam 
de acompanhamento.

Treinamento necessário: • Primeiros socorros. 

 • Apoio psicológico.

As responsabilidades do líder da Equipe de Supervisão de Alunos e Reunião com Famílias:

• Reportar para o Líder da Equipe de Operações.

• Enviar relatórios de alunos, reportando alunos feridos ou desaparecidos imediatamente. 

• Comunicar-se com a Equipe de Controle de Frequência do Centro de Comando em Incidentes. 

• Manter portas, corredores e escadas livres e seguros.

• Implementar sistema de duplas com professores e funcionários.

• Auxiliar na localização de alunos e direcioná-los para o “Portão de Reunião”.

As responsabilidades dos membros da equipe:

• Fazer a chamada periodicamente, reportando ao Centro de Comando.

• Supervisionar e acalmar os alunos durante a emergência.

• Conduzir atividades de lazer para manter a ordem e a calma.

• Fornecer água e alimentos para acalmar os alunos.

As responsabilidades da Equipe de Reunião com Famílias incluem:

• Garantir que os Portões de Reunião e Informações estão sinalizados claramente e que há 
uma placa em frente ao prédio para direcionar os pais ao portão correto.

No Portão de Informações:

• Receber e direcionar pais/responsáveis ao processo de Informações. 

• Fornecer aos pais o Formulário de Reunião de Alunos e Famílias (Permissão para Liberação 
de Aluno) para ser preenchido.

• Verificar autorização nos cartões de Contatos de Emergência.
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• Solicitar identificação. Caso os pais ou responsáveis sejam conhecidos pela equipe ou identificados 
pelo aluno, isto pode ser utilizado ao invés da identificação oficial, sujeito à aprovação do administrador.

• Mantenha a parte superior do formulário no Portão de Informações organizada por ordem alfabética.

• Localize o aluno pela Escala de Localização no Horário de Alunos. Envie um portador com a parte 
do meio do formulário para identificar o aluno na área de reunião. 

• Dê a parte inferior do formulário aos pais/responsáveis e direcione-os para o Portão de Reunião.

• Caso uma segunda pessoa venha buscar o mesmo aluno, verifique o formulário e direcione a 
pessoa ao portão de reunião para informações detalhadas.

No Portão de Reunião:

• Identifique o aluno pelo formulário. Solicite identificação. No caso de discrepância peça que o 
adulto retorne ao Portão de Informações.

• Caso uma segunda pessoa venha buscar o aluno, certifique-se de que o aluno já foi levado, 
por quem e quando. 

As responsabilidades da Equipe de Abrigo e Saneamento incluem:

• Reportar ao Líder da Equipe de Logística 

• Organizar abrigo e saneamento, mobilizando os voluntários disponíveis. 

Saneamento:

• Organize para que os alunos utilizem banheiros do ginásio ou área externa caso estes sejam 
seguros e haja água disponível. 

• Obtenha suprimentos no depósito de emergência.

• Biombos de privacidade podem ser feitos com pedaços de papelão cortados e dobrados em 
V, ou com lençóis e cordas. Pode ser necessário delimitar espaços para meninas e meninos. 

• Para coleta de resíduos, pode ser necessário cavar buracos e cobri-los com areia 
periodicamente ou utilizar baldes e sacolas plásticas. 

 Abrigo:

• Em caso de mau tempo, se o ginásio for seguro, organize para que os alunos sejam trazidos 
para dentro. 

• Se o prédio não for seguro, o CI deve buscar locais alternativos. Cobertores mantidos no 
depósito de emergência podem ser utilizados. 

As responsabilidades da Equipe de Água e Alimentos incluem:

• Reportar ao Líder da Equipe de Logística.

• Organizar água e alimentos, mobilizando os voluntários disponíveis. 

• Organizar o fornecimento de água e alimentos para aqueles que permanecerem além do horário 
de refeição.

• Estoques de água e alimentos devem ser postos em uso e substituídos regularmente.

As responsabilidades da Equipe Transportes incluem:

• Reportar ao Líder da Equipe de Logística.

• Organizar o transporte conforme necessário.
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FORMULÁRIO #13. Simulações Escolares - Cenários 

Nota: Crie seus próprios cenários realistas com as ameaças que a escola enfrenta. 

CENÁRIO SIMULADO DE TERREMOTO

(Adapte e pratique caso esteja em área propensa a terremotos)

A simulação é baseada em um cenário de terremoto de 4,7 de magnitude que afetará a 
região. Tremor intenso começará às ___ [horas] e durará 15 segundos. Haverá outro tremor 
dentro de 15 minutos. Sistemas de eletricidade, água, gás e esgoto sofrerão danos em diversas 
áreas. Os telefones da escola não funcionarão. Vias maiores serão danificadas. Funcionários e 
alunos devem implementar os procedimentos para terremotos e a resposta apropriada.

CENÁRIO SIMULADO DE ENCHENTE

(Adapte e pratique caso esteja em área propensa a enchentes)

A simulação será baseada em um cenário hipotético de enchente que ocorrerá durante 
o 5º dia de chuva, gerando grandes alagamentos devido ao transbordamento do rio. Diques 
serão abertos para evitar o rompimento de barragens. Esta experiência será a primeira nos 
últimos 100 anos. O diretor recebeu um telefonema alertando sobre a enchente iminente. 
Se o prédio tiver 2 andares o plano será evacuar para o segundo andar. Caso o prédio tenha 
somente 1 andar, o plano é evacuar para áreas elevadas se possível. Os alunos devem ter 
coletes salva-vidas.

CENÁRIO SIMULADO DE MATERIAIS PERIGOSOS

(Adapte e pratique caso esteja em área próxima de locais que utilizam produtos perigosos)

A simulação será baseada em cenário hipotético para um vazamento de material industrial 
perigoso de uma fábrica próxima. Você se reuniu com os operadores da fábrica e saberá que 
medidas tomar. Você receberá uma sirene. Comunicação via telefone estará funcionando.
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FORMULÁRIO #14. Listas de Preparação para Simulados

LISTA PARA PROFESSORES

PROFESSORES: PREPAREM-SE

 O Mapa de Rotas de Evacuação está afixado em sua sala. 

 As provisões de emergência estão em seu lugar e são fáceis de transportar (para 
evacuação e excursões de campo).

 Verifique que você conhece a localização do extintor de incêndio e como utilizá-lo.

 Complete seu próprio Plano de Desastres para Famílias em casa e com aqueles que lhe 
auxiliam com o cuidado de crianças.

 Prepare-se em casa e no trabalho caso precise permanecer por mais tempo que o 
habitual. O diretor irá liberar os funcionários conforme necessário. Caso você esteja em 
circunstâncias extenuantes, discuta-as com o diretor AGORA, e não durante uma emergência. 

 Planeje uma atividade silenciosa que os alunos possam fazer na área de reunião durante 
emergências reais ou simuladas.

 Em caso de desastres antes ou após o horário escolar, esteja preparado para retornar à 
escola para fornecer assistência aos alunos. 

PROFESSORES: PREPAREM OS ALUNOS

 Certifique-se de que os alunos conhecem as 4 regras para evacuação de edifícios: Não 
Fale! Não empurre! Não corra! Não volte! Os alunos devem saber que caso haja um terremoto 
enquanto estiverem fora da sala de aula (durante o intervalo ou recreio), eles devem sair com 
a turma que estiver mais próxima e não devem retornar para o interior do prédio. Caso estejam 
entre aulas, eles devem se reunir na área segura com a próxima turma. 

 Turmas de crianças pequenas devem ter cordas de evacuação com uma alça para cada 
criança. Pratique para que os alunos permaneçam juntos, segurando a corda.

 Faça modificações para garantir que cada criança seja incluída.

 Reveja as Rotas de Evacuação de Emergência. Prepare 4 monitores que auxiliarão e 
mostrarão o caminho, verificando cuidadosamente se a rota está livre. (Isto é de grande 
importância para salas no segundo andar ou com acesso difícil à área externa). 

 Caso haja risco de terremoto, pratique “Abaixe-se, Cubra-se e Segure-se”, mantendo-se 
em posição por 45 segundos. (Em áreas com risco de tsunami certifique-se de também contar 
e evacuar para áreas elevadas caso o tremor seja forte ou longo).

 Os professores em laboratórios de ciências devem demonstrar aos alunos como apagar 
chamas e isolar materiais perigosos em uso. 
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Certifique-se de que os alunos compreendem os Procedimentos de Reunião Segura 
com Famílias. Informe-os de que somente os pais, responsáveis ou pessoas autorizadas nos 
Contatos de Emergência poderão busca-los em emergências reais. Explique os procedimentos 
de “Portão de Informações” / “Portão de Reunião”.

PROFESSORES E ALUNOS: PREPAREM SEUS PAIS

 Os professores devem enviar aos pais comunicados sobre simulações.

 Confirme com os pais que o Formulário de Contatos de Emergência está atualizado, e 
explique a importância dos procedimentos de reunião. Explique os procedimentos de “Portão 
de Informações” / “Portão de Reunião”.

 Tranquilize os pais que seus filhos estarão seguros na escola até que eles cheguem. 

FORMULÁRIO #15. LISTA DE PROVISÕES DE EMERGÊNCIA

CAIXA DE PROVISÕES DA ADMINISTRAÇÃO

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

Apostila de Gerenciamento Escolar de Desastres 
e Fichário de Planejamento

Lista de Funcionários e Professores

Listas de Alunos e Cronogramas de Aulas

Listas de Contatos de Emergência dos Alunos

Números de telefone importantes

Formulários de reunião

Mapa do campus da escola/plantas dos andares

Chaves

Megafone

Blocos e canetas

Fita adesiva

Marcadores

Kit de Primeiros Socorros

Lanterna

Apito

Rádio de Emergência e Baterias
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CONTÊINER DE PROVISÕES DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

Água

Megafone

Bastões para placas de identificação de turmas

Coletes ou colares para identificação (funcionários/equipes)

Gerador

Suprimentos para abrigo

Cobertores ou tapetes (provido pelos alunos)

Biombos (ex. caixas de papelão)

Walkie talkies

Materiais de higiene (ex. sabonete)

Capacetes (para a equipe de busca e resgate)

Pé-de-cabra

Pá

Escada

Fita adesiva

Caixa para arquivo

Lanches/alimentos não perecíveis (renovados no estoque)

BOLSA DE PROVISÕES PARA A SALA DE AULA ou para ABRIGO NO LOCAL para cada turma

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

1 lençol limpo

1 kit de primeiros socorros

1 lanterna

1 rádio a pilhas

Pilhas extras

1 apito

4 cobertores de emergência (para o frio)

4 capas de chuva

Lenços de papel

3 marcadores

Sacos plásticos

Canetas e blocos

Corda com alças para evacuação de crianças

Materiais para atividades (opcional)
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PRANCHETA OU CADERNO DE EMERGÊNCIA PARA A SALA DE AULA

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

Lista de chamada

1 placa vermelha de “Vítimas” ou “Perigo”

1 placa verde de “Completamente Evacuado”

Placa com o número da turma 
(para área de reunião)

Formulário de feridos/desaparecidos

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

Kit de primeiros socorros 
(apropriado para o tamanho da escola)

Registro de medicações em uso

Receitas e outras medicações para alunos

Materiais adicionais de primeiros socorros

Cobertor

Lençol

KITS DE EMERGÊNCIA PARA ALUNOS (fornecidos pela família)

 Descrição Preparado Em falta Rubrica/data

½ l. de água potável em garrafa

1 lanche não perecível

Foto da família ou bilhete dos pais

Muda de roupa
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PASSO 4. PLANEJANDO A CONTINUIDADE EDUCACIONAL

FORMULÁRIO #16. PLANO DE CONTINUIDADE EDUCACIONAL

1. DIAS/HORAS COMPENSADOS: se a escola for interrompida por até ______ dias por ano 
letivo, podemos compensar as horas como segue (incluir turnos etc.):

2. LOCALIZAÇÃO ALTERNATIVA PARA A ESCOLA: Se a escola for interrompida por até ______ 
dias por ano letivo, podemos utilizar a seguinte localização: 

3. MÉTODOS DE ENSINO ALTERNATIVOS (Que outros métodos podemos utilizar para 
compensar a interrupção escolar? Ex. aulas intensivas, estudo individual ou em grupos):
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4. CAPACIDADE DE COMPENSAÇÃO (Quem pode fornecer suporte pedagógico e 
administrativo caso a equipe esteja impossibilitada de trabalhar, ou precise de ajuda?):

5. PLANEJANDO A LIMPEZA DA ESCOLA (ex. no caso de enchente):

6. PLANEJANDO O USO DA ESCOLA COMO ABRIGO TEMPORÁRIO (Temos regras escolares? 
Como iremos comunicar estas regras? Os abrigados irão desocupar a escola durante o dia, ou 
disponibilizaremos somente algumas salas? Como será mantida a continuidade educacional?):

7. LOCAL TEMPORÁRIO DE ESTUDO (O que já temos, e o que precisamos para organizar um 
local temporário de estudos para o caso de interrupção prolongada no uso da escola?):

 

8. PROTEÇÃO À CRIANÇA (Como podemos proteger as crianças tanto da maneira que 
fazemos normalmente quanto em função da exposição prolongada a riscos físicos, negligência, 
exploração ou abuso?):
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PASSO 5. MONITORAR, MULTIPLICAR e DEFENDER

FORMULÁRIO #17. LISTA DE PRONTIDÃO E RESILIÊNCIA PARA DESASTRES ESCOLARES

MARQUE SOMENTE PARA ITENS FEITOS DURANTE O ÚLTIMO ANO1

1. O comitê permanente de gestão de desastres ou comitê de segurança orienta o processo de 
gestão de desastres na escola.

[    ] Um grupo representativo de toda a comunidade escolar lidera a Gestão de Desastres na Escola 
continuamente.

[    ] A Gestão de Desastres na Escola tem o apoio da direção escolar.

[    ] O comitê de gestão de desastres lidera a prevenção, mitigação, resposta e recuperação contínuas.

[    ] O plano de emergência e desastres é revisto e atualizado pelo menos anualmente.

2. A avaliação e o planejamento para mitigação de desastres ocorrem continuamente 

[    ] Ameaças, vulnerabilidades, riscos, capacidades e recursos são pesquisados e avaliados 

[    ] Medidas de mitigação são identificadas e priorizadas para ação

[    ] Rotas de evacuação de edifícios e áreas seguras são identificadas 

[    ] Áreas seguras para evacuação e reunião com famílias são identificadas, conforme necessário

[    ] Planos de continuidade educacional estão em prática para ameaças recorrentes e de grande 
impacto (incluindo localizações alternativas, e espaços temporários de estudo) 

3. Medidas de proteção física são tomadas para proteger alunos, funcionários e o patrimônio 

[    ] Os prédios e o campus são mantidos para a resiliência a desastres (ex. contra umidade, 
cupins, fungos).

[    ] Medidas de prevenção e combate a incêndios são mantidas e verificadas regularmente.

[    ] Medidas de segurança relacionadas a elementos não estruturais, mobília e equipamentos 
são tomadas para proteger alunos e funcionários das ameaças no local (especialmente 
devido a terremotos, condições climáticas etc.).
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[    ] Medidas são tomadas para proteger equipamentos e materiais de danos causados por 
água (enchentes, tempestades).

[    ] A infraestrutura da escola, incluindo rotas de acesso, abrigos e áreas seguras é 
desenvolvida conforme necessário e mantida por segurança.

[    ] Medidas de prevenção ao crime, vandalismo e bullying são tomadas para que alunos e 
funcionários sintam-se seguros nas dependências da escola.

[    ] Medidas são tomadas para fornecer água potável, segurança alimentar, proteção contra 
seca e materiais perigosos (ex. coleta de água de chuva, jardins, gestão de resíduos, 
prevenção de erosão).

4. A equipe escolar possui habilidades de resposta a desastres e emergências e provisões de 
emergência 

[    ] A equipe está preparada para organizar resposta a desastres utilizando um sistema padrão 
de gestão de emergências (ex. sistema de comando em incidentes) 

[    ] A equipe recebe treinamento em diversas habilidades, incluindo, se necessário: 

– Procedimentos de operação padrão para emergência e desastres 

– Sistema padrão de gestão de emergência (ex. sistemas de comando em incidentes – 
supervisão de alunos, abrigo, nutrição e saneamento, busca e resgate, primeiros socorros 
e apoio psicossocial) 

– Primeiros socorros 

[    ] A escola mantém suprimentos de primeiros socorros 

[    ] A escola mantém equipamentos de controle de incêndios 

[    ] A escola mantém suprimentos de água, nutrição e abrigo para manter a equipe e os alunos 
por um mínimo de 72 horas durante emergências 

5. A escola possui e pratica políticas e procedimentos para desastres e emergências 

[    ] Políticas e procedimentos de operação padrão adotados para todas as ameaças conhecidas

[    ] Procedimentos de operação padrão incluem: evacuação de edifícios e reunião, evacuação 
para locais seguros, abrigo no local, isolamento e procedimentos de reunião com famílias 

[    ] Todos na escola sabem se dirigir à área de reunião após a evacuação de edifícios 

[    ] A equipe pratica procedimentos para garantir a reunião segura de alunos com os contatos de 
emergência autorizados previamente pelos pais ou responsáveis 

[    ] Simulações são conduzidas pelo menos duas vezes por ano para praticar e aperfeiçoar os 
planos e habilidades de mitigação de desastres e preparo. Uma destas simulações é um 
cenário completo para praticar a preparação para resposta.

(1) Risk RED, 2012.
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FORMULÁRIO #18. PLANO DE DESASTRES PARA FAMÍLIAS

Distribua 1 por família. Marque conforme as ações forem implementadas. Pode ser utilizado 
como pesquisa doméstica.

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

[    ] Fazemos uma reunião familiar de planejamento de desastres a cada 6 meses (com a família 
próxima e outros membros). Identificamos nossos riscos e utilizamos esta lista.

[    ] Identificamos os locais mais seguros na casa para o caso de enfrentarmos algum desastre (ex.: 
terremoto: longe de janelas, de objetos grandes e pesados que possam cair, e de objetos como 
aquecedores, que podem causar fogo)

[    ] Identificamos saídas e saídas alternativas de nossa casa ou prédio.

[    ] Procuramos e identificamos riscos em nossa casa (ex. mobília ou equipamentos que podem cair 
ou deslizar durante terremotos ou enchentes) e no ambiente (ex. locais com materiais perigosos)

[    ] Conhecemos a pessoa a quem devemos contatar e seu telefone: (é ideal que seja um celular 
para o caso de mensagens de texto) Tel.:________________________

[    ] Sabemos que somente utilizaremos o telefone em caso de emergência física após um desastre. 
Utilizaremos o rádio e a televisão para informações.

[    ] Sabemos onde nos reunir

Dentro da casa: _________________________________________________

Fora da casa: ___________________________________________________

Fora da vizinhança: _______________________________________________

E temos um local privado para mensagens fora da casa.

[    ] Temos cópias de documentos importantes, além de endereços e números de telefone. Temos 
uma cópia com um contato de fora e/ou uma cópia na bolsa de provisões. 

[    ] Estamos compartilhando as informações com todos que conhecemos.

[    ] Participamos de planejamento de emergência em nossa comunidade.

[    ] Deixamos claras nossas expectativas para elaboradores de políticas locais, regionais e nacionais.

PROTEÇÃO FÍSICA

[    ] Nosso prédio foi projetado e construído de acordo com códigos sísmicos, de vento ou água.

[    ] Realizamos manutenção em nosso prédio, mantendo-o livre de umidade e reparando 
eventuais danos.

[    ] Possuímos equipamento para extinção de fogo (ex. balde de areia) e o mantemos com cuidado.

[    ] Possuímos heranças de família e itens de valor cultural, que poderiam se perder para próximas 
gerações, em segurança.

[    ] Temos materiais perigosos limitados, isolados e seguros de modo a prevenir vazamentos.
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[    ] Temos sapatos e lanternas com pilhas novas próximos de nossas camas. Para alagamentos: 
possuímos equipamentos de flutuação ou colete salva-vidas no andar mais alto do prédio. Para 
fogo: eliminamos riscos de fogo ao redor de nossa residência. Para água e resíduos: criamos 
canais e estamos preparados para fazer sacos de areia.

[    ] Estamos protegidos de vidros quebrados com cortinas grossas, filme nos vidros ou venezianas.

[    ] Reduzimos, reutilizamos e reciclamos com consciência.

CAPACIDADE DE RESPOSTA: HABILIDADES E SUPRIMENTOS

[    ] Sabemos como apagar fogo.

[    ] Sabemos como desligar a eletricidade, água e gás.

[    ] Para alertas antecipados: compreendemos sistemas de alerta antecipado e sabemos como 
responder. 

[    ] Aprendemos primeiros socorros, busca e resgate simples, extinção de fogo, comunicação sem 
fio, natação ou habilidades de voluntariado comunitário em situação de desastres. 

FORMULÁRIO #19. PLANO DE MULTIPLICAÇÃO E DEFESA

 O que Quem Quando Atualização/Data
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PASSO 6. IMPLEMENTANDO O PLANO 

FORMULÁRIO #20. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ESCOLAR

[versão para escolas pequenas / expanda para escolas maiores: reporte à prefeitura]

Devolva este formulário para o ponto de coleta da Área de Reunião imediatamente após a 
evacuação.

Nome do professor/funcionário responsável:................................................................. Sala  ..................... 

Responsável alternativo:.........................................................................................................................................

Todas as pessoas contabilizadas: [    ] Sim     [    ] Não

Desaparecidos ou não contabilizados: Vistos pela última vez:

 

 

 

Feridos Onde estão agora?

 

 

 

Ausentes / Liberados mais cedo / Em outros locais Onde?

 

 

 

Outras pessoas presentes - não com frequência Normalmente onde estão?
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FORMULÁRIO #21.FORMULÁRIO DE REUNIÃO DE ALUNOS COM SUAS FAMÍLIAS 

[Versão para escolas maiores – fazer uma cópia por família]

FORMULÁRIO DE REUNIÃO ENTRE ALUNOS E FAMÍLIAS

PARTE 1: DEIXE ESTA PARTE NO PORTÃO DE INFORMAÇÕES

A ser preenchido pelos pais

Nome do aluno .............................................................................................................Turma ...............................

Nome do aluno .............................................................................................................Turma ...............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PARTE 2: ENVIE ESTA PARTE PELO MENSAGEIRO DO PORTÃO DE INFORMAÇÕES PARA 
A ÁREA DE REUNIÃO, E ENTÃO COM O ALUNO PARA O PORTÃO DE SAÍDA

Passo 1A– Portão de Informações - a ser preenchido pelos pais

Nome do aluno ......................................................................................................................Turma ......................

Nome do aluno ......................................................................................................................Turma ......................

Professor ......................................................................................................................................................................

Nome do responsável (em letra de forma) .......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Passo 1B – Portão de Informações – Verificação – a ser preenchido pelos funcionários

Nome no cartão de emergência: [    ] Sim     [    ] Não                   Comprovação: [    ] Sim     [    ] Não

Autorizado por (Diretor ou Responsável) ................................................Data ........................Hora ......................

Passo 2 – Área de Reunião – a ser preenchido pelos funcionários

Assinatura do professor: .........................................................................................................................................

Nota: ..............................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PARTE 3: ENVIE ESTA PARTE PELOS PAIS/RESPONSÁVEIS PARA O PORTÃO DE 
REUNIÃO. PORTÃO DE REUNIÃO: JUNTE AS PARTES 2 E 3 E ARQUIVE

Passo 3A – Portão de Saída – a ser preenchido pelos pais

Nome do aluno ......................................................................................................................Turma ......................

Nome do aluno ......................................................................................................................Turma ......................

Professor ......................................................................................................................................................................

Nome do responsável (em letra de forma) .......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Assinatura do responsável .....................................................................................................................................

Destino:..............................................................................................Telefone ..........................................................

Passo 3B – Portão de Saída – a ser preenchido pelos funcionários

Comprovação [    ] Sim     [    ] Não

Autorizado por (Diretor ou Responsável) ................................................Data ........................Hora ......................

FORMULÁRIO DE REUNIÃO DE ALUNOS COM SUAS FAMÍLIAS

Versão para escolas menores. Faça mais cópias caso necessário

   Nome do contato de   Autorizado 
   emergência autorizado Telefone  pelo diretor ou 
Nome do aluno Turma a buscar o aluno e Destino Assinatura responsável
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FORMULÁRIO #22. AVALIAÇÃO RÁPIDA DE DANOS 

Baseado no guia Global Education Cluster Rapid Joint Education Needs Assessment. 
Substituir pelo formulário adotado nacionalmente

A. INFORMAÇÕES GERAIS

1. Qual o nome e a localização geográfica da escola?

Nome da escola

Região

Estado

Cidade

Data da Avaliação

Telefone

2. Quais as coordenadas em GPS para a escola?

Latitude (90.0 a 90.0)

Longitude (180.0 a 180.0)

Altitude (em metros)

3. Qual o tipo de escola? [    ] Ensino Fundamental

3. Qual o tipo de escola? [    ] Ensino Médio

3. Qual o tipo de escola? [    ] Outro

4. A escola é em área rural ou urbana? [    ] Rural

4. A escola é em área rural ou urbana? [    ] Urbana
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B. ACESSO E AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

5. Qual o número de alunos e funcionários?

 Masculino Feminino

Educação Infantil

Ensino Fundamental/Médio 1ª Série

Ensino Fundamental/Médio 2ª Série

Ensino Fundamental/Médio 3ª Série

Ensino Fundamental/Médio 4ª Série

Ensino Fundamental/Médio 5ª Série

Total de Alunos

Professores

Administradores e outros funcionários

Total de Funcionários

6. Desde a emergência/crise, qual a porcentagem de alunos matriculados regularmente que 
estão frequentando a escola?

 Meninos Meninas

Nenhum/poucos (0-25%)

Alguns (26-50%)

Muitos (51-75%)

Quase todos/todos (76-100%)

7. Quais os grupos de crianças e jovens que estão menos propensos a participar de atividades 
educativas na comunidade?

[    ] Crianças sem os pais/responsáveis

[    ] Crianças com necessidades especiais

[    ] Crianças que trabalham fora de casa

[    ] Minorias étnicas

[    ] Outro (favor especificar)
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8. Quais as duas razões mais comuns para a evasão?

 Meninos Meninas

Custos

Doenças

Casamento

Distância casa-escola

Trabalho

Falta de instalações separadas por gênero

Outro (favor especificar)

9. Como podemos prestar apoio a todos os alunos, incluindo aqueles que poderiam normalmente 
ser excluídos (ex. alunos com necessidades especiais, minoria étnicas) nesta escola?

[    ] Treinando os professores

[    ] Currículo e materiais educacionais especiais

[    ] Conscientização da comunidade

[    ] Mecanismos de assistência (cadeiras de rodas, rampas)

[    ] Outros (favor especificar)

10. Quais riscos estão presentes para alunos e professores na escola e no trajeto de/para a escola?

[    ] Riscos de saúde devido a condições insalubres

[    ] Minas

[    ] Abuso ou exploração

[    ] Local propenso a aliciamento ou sequestros

[    ] Outro (favor especificar)

11. Qual o nível de danos causados à escola durante a última emergência?

[    ] Totalmente destruída (segurança básica não pode ser garantida)

[    ] Ocupada ou saqueada, não podendo ser utilizada

[    ] Danificada, mas pode ser reparada

[    ] Danos limitados, pode ser facilmente reparada (janelas quebradas, etc.)

[    ] Não houve danos
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12. Serão necessárias estruturas temporárias?

[    ] Tendas grandes (fornecer dimensões)

[    ] Tendas médias (fornecer dimensões)

[    ] Lonas plásticas

[    ] Madeira, bambu ou outros materiais

[    ] Outro (favor especificar)

13. A escola oferece apoio psicossocial a:

 Sim Não

Crianças e jovens?

Professores?

14. Que tipo de apoio à educação é essencial no momento na comunidade? (Escolha somente um)

[    ] Reparo de escolas danificadas 

[    ] Espaços temporários de estudo 

[    ] Garantir a segurança de alunos e funcionários 

[    ] Materiais escolares 

[    ] Recursos de aprendizagem 

[    ] Apoio psicossocial a professores e alunos 

[    ] Alimentação 

[    ] Contratação de novos professores 

[    ] Outro (favor especificar) 

15. Quais as maiores necessidades com relação a água, saneamento e higiene na escola?

[    ] Latrinas

[    ] Água potável 

[    ] Água para higiene

[    ] Materiais de limpeza e higiene (sabão para lavar as mãos)

[    ] Educação para a higiene

[    ] Outro 



130 GESTÃO PARTICIPATIVA DE RISCOS DE DESASTRES EM ESCOLAS

C. ENSINO E APRENDIZAGEM

16. A escola perdeu algum dos materiais a seguir devido à emergência?

[    ] Documentos oficiais 

[    ] Materiais de ensino (quadros e artigos de papelaria) 

[    ] Livros escolares e livros da biblioteca 

[    ] Mobília (carteiras, cadeiras, bancos) 

[    ] Artigos de lazer (equipamentos esportivos) 

[    ] Fornecimento de água (banheiros, pias, etc.) 

[    ] Outro (Favor especificar) 

17. Quais mensagens urgentes ou informações são necessárias para proteger as crianças e 
jovens neste local?

[    ] Educação para a paz e mitigação de conflitos 

[    ] Preparo e redução de riscos naturais 

[    ] Conscientização sobre nutrição, saúde e higiene 

[    ] Proteção contra riscos de segurança (minas, conflito armado etc.) 

[    ] Atividades e apoio psicossocial 

[    ] Outro (favor especificar) 

18. Quantos dias letivos foram perdidos em decorrência da emergência?

Dias letivos perdidos ............................

Quantos dias podem ser compensados? .........................

D. PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA

19. Desde a emergência, quantos professores estão aptos a trabalhar?

 Homens Mulheres

Nenhum/muito poucos (0–25%)

Poucos (26-50%)

Alguns (51–75%)

Muitos (76–90%)

Quase todos (91–100%)
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20. Quais grupos de professores são mais necessários no momento? (Marque todos que se aplicam)

[    ] Há professores suficientes 

[    ] Mulheres 

[    ] Homens 

[    ] Professores certificados 

[    ] Assistentes 

[    ] Professores para disciplinas específicas (favor especificar) 

[    ] Outros (favor especificar) 
 

21. Que tipo de apoio é essencial para os professores no momento? (Marque somente um)

[    ] Apoio psicológico e social 

[    ] Materiais didáticos 

[    ] Treinamento (especifique) 

[    ] Outro (especifique) 

E. COORDENAÇÃO E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

22. Os agentes locais de educação têm fornecido apoio à escola desde a emergência?

 [    ] Sim     [    ] Não

23. Há no momento grupos presentes na comunidade apoiando a educação? (Marque todos 
que se aplicam)

[    ] Autoridades de educação do governo 

[    ] Comitês locais 

[    ] ONGs ou grupos religiosos 

[    ] ONGs internacionais 

[    ] Outro (especifique) 
 

F. PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

24. Caso haja um comitê de gestão escolar, como você avalia seu nível de atividade?

[    ] Muito ativo 

[    ] Relativamente ativo 

[    ] Moderadamente ativo 

[    ] Existe, mas não é ativo 

[    ] Não existe 
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25. Quais ações já foram tomadas pela escola ou comunidade com relação à crise? (Marque 
todos que se aplicam)

[    ] Reparo de prédios danificados 

[    ] Estabelecimento de locais temporários de estudo 

[    ] Garantia da segurança de alunos e professores 

[    ] Fornecimento de materiais escolares 

[    ] Apoio psicossocial para alunos e professores 

[    ] Alimentação escolar 

[    ] Outro (especifique) 

G. MORTES E LESÕES
 Mortes Lesões permanentes Lesões temporárias

Alunos

Professores e funcionários

H. CUSTO DOS DANOS 
 Área % da área afetada Custo para reparar ou substituir

Estruturas

Salas de aula

Dormitórios estudantis

Dormitórios de professores

Biblioteca

Latrinas

Pias

Cozinha

Depósito

Telhado

Cercas

Equipamentos

Mesas/carteiras de professores

Mesas/carteiras de alunos

Estantes/armários

Quadro negro

Computadores

Impressora

Livros didáticos

Livros do professor

Materiais de escritório

Outros
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FORMULÁRIO #23. INSTRUÇÕES PARA APOIO PSICOSSOCIAL

REAÇÕES NORMAIS A CONDIÇÕES ANORMAIS

Estas são reações naturais à experiência do impacto de desastres. Quando suas 
necessidades são atendidas, e as oportunidades de desenvolvimento são restauradas, a 
maioria das crianças irá retomar seus comportamentos anteriores. Crianças que foram expostas 
anteriormente a traumas, com histórico de ansiedade ou adversidades na família são mais 
propensas a desenvolver sintomas de longo prazo. Caso uma criança passe a exibir múltiplos 
sintomas por um período prolongado (mais de 6 meses), é necessário buscar ajuda profissional.

Faixa Etária Reações normais a luto, perda e condições anormais

Crianças em • Problemas para comer e dormir 
idade pré-escolar • Irritabilidade, ataques de raiva, pirraça
(0-5 anos)

 • Postura desafiadora, dizendo ”não!” com frequência

 • Reação excessiva a pequenos ferimentos 

 • Medo que o desastre ocorra novamente

 • Ansiedade de separação 

 • Aumento de sensação de medo 

 • Menos ativas e alegres que o normal

 • Quietas e abatidas

 • Retomada de hábitos anteriores, como chupar o dedo, urinar na cama

 • Repetir perguntas diversas vezes, sobre pequenos detalhes do que aconteceu

Crianças • Apego aos pais/responsáveis, pedir colo
(6-12 anos) • Medo de ir para a escola

 • Fadiga por dificuldades para dormir e pesadelos

 • Mudança de hábitos alimentares 

 • Dificuldade de concentração e foco em tarefas

 • Desempenho escolar baixo 

 • Comportamento agressivo 

 • Ansiedade, crises de choro e tristeza 

 • Dores físicas

 • Regressão – agir como crianças mais novas

 • Sentimento de culpa

 • Isolamento 

 • Perda de interesse em atividades habituais 
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Adolescentes • Preocupação com o desastre 
(13-16 anos) • Sentimento de impotência

 • Julgamento e críticas aos adultos

 • Alterações extremas de humor 

 • Ansiedade, nervosismo

 • Agir como se fossem invencíveis 

 • Comportamentos de risco (drogas, álcool, sexo) 

 • Mudanças nos hábitos alimentares e no sono

 • Irritabilidade e agitação 

 • Dores físicas 

 • Perda de interesse em atividades habituais

 • Isolamento, cuidado excessivo e medo do futuro

Em resumo, é possível que haja crianças na escola vivenciando:

• Luto e perda. Não pressione a criança a viver o luto de determinada forma. Apoie as crianças a 
participar de atividades culturais que irão ajudá-las a processar a perda.

• Culpa ou vergonha. A criança pode sentir culpa por sua sobrevivência caso outros tenham 
falecido durante o desastre ou como resultado de sua inabilidade de ajudá-los. Algumas 
crianças mais novas podem adquirir um senso de responsabilidade, de que suas ações de 
alguma forma causaram o desastre.

• Confusão e incerteza. Crianças se beneficiam da previsibilidade e da estrutura que são 
interrompidas pelo desastre. Crianças também precisam ser parte das soluções. Voltar à escola 
e às rotinas regulares, e participar dos esforços para recuperação irão ajudar na superação.

• Medo e ansiedade. Às vezes os medos persistirão por muitas semanas após o desastre, ainda 
que não haja mais perigo. Não descarte estes medos, mas trabalhe para que recuperem a 
noção de segurança. 

• Relutância em se separar dos cuidadores. As crianças podem ter medo da perda, ou querer 
receber ou fornecer cuidados. 

• Diminuição da frequência escolar (especialmente quando as condições são similares ao desastre).

• Explosões atípicas. Choro, estresse, irritabilidade e raiva expressados na sala de aula. 

• Dificuldade de concentração nas tarefas e atividades rotineiras e queda no desempenho.

• Problemas somáticos. Cansaço, dores de estômago ou de cabeça. 

• Depressão. Perda de interesse em atividades de que gostavam anteriormente.
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O QUE OS PROFESSORES PODEM FAZER

Como educadores, eles ocupam papéis importantes ao ajudar os alunos a processar e 
compreender os eventos e consequências de um desastre. Atividades de apoio psicossocial 
pós-desastres têm como objetivo promover a criatividade, discussão, partilha, reflexão, confiança 
e auto estima através da solução de problemas. Estas são mais efetivas quando conduzidas por 
alguém que as crianças já conhecem, proporcionando familiaridade e continuidade. Quando 
possível, cada professor deve ser responsável por implementar as atividades sugeridas em sua 
própria turma. As ações mais importantes que se podem fazer são:

• Apoiar as crianças enquanto processam os eventos do desastre.

• Validar medos, preocupações e emoções negativas que as crianças possam apresentar 

• Facilitar o retorno à normalidade e à rotina consistente 

Isto ajudará a desenvolver resiliência, através do empoderamento.

Ajudar requer criatividade, flexibilidade e capacidade de adaptação. Algumas ações que 
podem ser feitas para ajudar os alunos são: 

• Estabeleça segurança e controle: forneça um local supervisionado em que os alunos 
possam receber apoio, ou apenas sentar-se em silêncio, aumentando o senso de controle 
dos alunos ao deixá-los tomar decisões que podem afetar seu dia, e ajudar no planejamento 
de atividades, estando disponível para conversas individuais com os alunos 

• Organize a rotina e a normalidade: mantenha as rotinas de sala de aula, crie oportunidades de 
apoio mútuo através de trabalho e lazer, planeje atividades, rituais e celebrações, dê aos alunos 
oportunidades de engajar-se em assuntos de sua escolha (não somente sobre o desastre)

• Cumprimente cada aluno calorosamente todos os dias. Passe tempo com cada aluno 
todos os dias, o que inclui parar à mesa de cada um para uma conversa durante a aula ou 
conversar com os alunos no intervalo. Valorize cada aluno.

• Minimize situações estressantes. Não é adequado ter provas ou testes logo após um 
desastre, o que pode aumentar a ansiedade dos alunos 

• Seja honesto e considere a faixa etária apropriada ao responder as perguntas dos alunos. 
Minimizar o desastre falsamente não irá reduzir a preocupação dos alunos. Respostas 
honestas e apropriadas à idade ajudarão a minimizar a confusão e podem ajudar os alunos a 
retomar o sentimento de segurança. 

• Apoie os alunos ouvindo-os caso eles queiram partilhar seus sentimentos ou experiências. 
Reflita sobre o que os alunos dizem para validar seus sentimentos e experiências, discuta 
alguns dos pensamentos e sentimentos que eles possam estar vivenciando, ajude-os a ter 
compaixão uns com os outros e consigo mesmos enquanto enfrentam novas dificuldades 
e emoções, tranquilize os alunos de que eles estão seguros na escola e que seus pais, 
responsáveis e outros adultos irão cuidar deles.

• Não pressione os alunos para que falem de suas experiências ou emoções. Porém, caso um 
aluno escolha falar sobre seus sentimentos, esteja preparado para ouvir. 

• Reconheça e valide os sentimentos. Jamais minimize ou ignore sentimentos que os alunos 
possam estar vivenciando após um desastre. Não há ‘sentimentos errados’.
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• Ajude os alunos a tomarem ações positivas: ajude-os a reestruturar o desespero ao focar 
em coisas positivas, encorajando métodos positivos para lidar com o stress e com os medos, 
identificando ações que os ajudaram no passado e encorajando os alunos a participar de 
atividades de recuperação 

• Ajude os alunos a entender e aprender com os desastres: aprenda sobre ameaças, redução 
de riscos, segurança e preparo. 

• Encoraje a criatividade: utilizando a arte para ajudar os alunos a expressar suas emoções 

• Quando apropriado, discuta com os pais dos alunos o impacto que o desastre possa 
ter causado na família. Isto pode ajudá-lo a entender a experiência do aluno, seus 
comportamentos e emoções. 

ATIVIDADES APROPRIADAS PARA A FAIXA ETÁRIA 

Um desastre pode, entre outras coisas, reduzir a inclinação natural das crianças para 
brincar. A brincadeira é uma ferramenta que a criança pode utilizar para entender o mundo ao 
seu redor. É parte importante do desenvolvimento e do aprendizado infantil. 

Para crianças mais novas:

• Encoraje brincadeiras livres. Dê tempo e espaço para que as crianças brinquem com suas 
próprias narrativas. 

• Encoraje a participação em atividades e jogos esportivos durante o recreio 

• Encoraje dança e música. O uso de músicas e danças tradicionais pode ser familiar e 
reconfortante para crianças pequenas. 

• Encoraje jogos de dramatização. 

• Encoraje que as crianças voltem a ser crianças. Rir, correr e pular!

Para crianças mais velhas e jovens, inclua-os em atividades orientadas para a ação. 
Tarefas que resultem em um sentimento de dever cumprido ou responsabilidade são de 
grande ajuda na recuperação. 

• Limpeza do campus. Quando for seguro e apropriado, os alunos mais velhos podem 
organizar a limpeza do campus. Encoraje-os a liderar e organizar os alunos mais novos. 

• Crie sistemas de duplas, em que os alunos mais velhos são agrupados com os mais novos 
para apoio mútuo. 

• Campanha de segurança. Peça que os alunos mais velhos se unam para pensar em ideias 
para manter-se seguros após um desastre. (Ex. esvaziar recipientes que estejam com água; 
não brincar em rios, que estão muito cheios e com correnteza; lavar as mãos). Estimule os 
alunos a trabalhar em grupos para criar pôsteres com imagens para transmitir mensagens. 
Organize os pôsteres na sala para que todos possam vê-los. 
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CUIDANDO DOS CUIDADORES

Estar bem preparado irá contribuir para sua habilidade de sentir-se confiante e competente 
no evento de uma emergência ou desastre. Porém, adultos também podem sofrer efeitos 
psicossociais. Como educadores que ajudarão as crianças a se recuperarem, é importante 
dedicar tempo a você para processar e compreender o evento. 

Algumas ideias para o cuidado pessoal após um desastre:

• Conecte-se com os demais. Conecte-se com outros professores que partilham de sua 
experiência. Discuta ideias e ofereça apoio aos demais. 

• Cuide de sua saúde. Após um desastre, não é incomum que as pessoas adoeçam. Doenças 
podem ocorrer como efeitos colaterais de desastres (ex. exposição a água suja) ou da 
imunidade reduzida como resultado do stress aumentado. Reconheça quando sentir-se mal 
ou cansado. Descanse e participe de atividades que aprecia. 

• Busque ajuda. Caso você tenha dificuldade em se recuperar do desastre, busque ajuda. 
Caso você precise de ajuda planejando as aulas ou retomando sua casa, volte-se para a 
comunidade para apoio. Você não está sozinho e assim como os alunos que necessitam de 
apoio, você também pode precisar do suporte dos demais. 

ENCAMINHAMENTO PARA APOIO PROFISSIONAL

A maioria das crianças irá melhorar e se recuperar dentro de alguns meses. Entretanto, muitas 
podem estar vulneráveis aos impactos de longo prazo, principalmente aquelas expostas à 
morte ou a ameaças de morte, e como resultado de traumas anteriores. Quando os sintomas 
não melhorarem, ou quando há comportamento agressivo ou autodestrutivo, certifique-se de 
buscar ajuda profissional para lidar com as perdas, trauma ou luto.
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ATIVIDADES PARTICIPATIVAS 
PARA O ALUNO E A COMUNIDADE

ferramentas escolares para a gestão 
participativa de riscos de desastres

3
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conhecendo nossos riscos

plenária para toda a escola

objetivo

• Engajar alunos e professores para participarem ativamente da Gestão Escolar de Desastres / 
Programa de Segurança Escolar neste ano.

resultados de aprendizagem

• Introduzir a importância da Redução de Risco de Desastres, apresentando o conjunto 
de riscos naturais e os induzidos pela atividade humana, com base na ideia de que 
podemos nos tornar mais seguros por meio do aprendizado, da solução de problemas e do 
cumprimento de pequenos passos em conjunto. 

materiais e preparação

Diretor(a), Coordenador(a) ou Chefe do Comitê Escolar de Segurança devem estar preparados 
para conduzir esta Plenária. Liderança faz toda a diferença!

• Organize o Mural de Segurança Escolar com uma faixa ou cartaz interessante.

• Um conjunto de folhetos sobre Riscos com imagens dos principais riscos naturais e 
induzidos por atividade humana enfrentados em seu país (identificado pelas organizações 
nacionais de gestão de desastres) (adicione algumas páginas em branco para serem 
preenchidas com os riscos identificados pelas crianças).

• O mini pôster “Perigo” anexo a esta lição.

• Desenhe uma careta em um ovo cru utilizando caneta hidrográfica preta. (Este é o Ovídio!)

• Tenha uma bacia por perto (para não desperdiçar o ovo!).

• Se possível, tenha em mãos um capacete de motocicleta ou capacete de obra.

passo-a-passo

1. explique que a segurança é muito importante, e que neste ano escolar terá início um 
novo programa envolvendo todos os alunos, todos os professores e funcionários e, 
espera-se, muitos outros membros da comunidade na Gestão Participativa de Desastres 
na Escola, contribuindo para tornar a escola e a comunidade mais seguras quanto a 
riscos naturais e induzidos pela atividade humana. Explique que vocês terão 6 plenárias 
especiais. A primeira será Conhecendo nossos Riscos. Entre as plenárias, os professores 
e responsáveis por atividades ou clubes extraclasse participarão de atividades divertidas 
e importantes, contribuindo para tornar a escola mais segura. A redução dos riscos 
de desastres será alcançada por meio de uma série de pequenas etapas das quais 
participaremos juntos.
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2. Explique que quando conhecemos os riscos, podemos fazer algo a respeito deles, nos 
colocamos em maior segurança. (Se possível, utilize um capacete de motocicleta como 
exemplo de uma maneira de se proteger contra um determinado tipo de risco. Pergunte 
às crianças porque ele é tão importante. Escolha uma criança mais nova para utilizá-lo. 
Enfatize que este capacete protege o cérebro, que todos temos no interior do crânio e que 
nos faz pensar!

3. Apresente o Ovídio – um daqueles personagens que pensa que sabe mais, que não presta 
atenção aos riscos e que acha que as regras não se aplicam a ele! Ele está andando de 
motocicleta em alta velocidade e sem capacete. Convide outra criança mais nova a vir à 
frente e ajudar a lançar o Ovídio no interior da tigela. Oh não! Pobre Ovídio! Sua cabeça está 
quebrada e não podemos consertá-la! 

4. Mostre o mini pôster perigo! e peça que os alunos leiam a palavra importante no título: 
perigo! e certifique-se de que todos a reconhecem e conseguem lê-la. Explique que 
infelizmente há muitos perigos no mundo e que eles geralmente não vêm com placas 
ou avisos. (Você pode pedir exemplos de situações em que isto ocorre, como placas de 
trânsito). Conduza uma leve discussão sobre estas ideias. Pergunte aos alunos se eles 
geralmente consideram uma banana algo perigoso. (Geralmente, não!) E a chuva? Ou o 
vento? Não – estes são naturais e necessários, mas às vezes podem sim ser perigosos. 
Se há uma casca de banana no chão e uma pessoa cega (ou um idoso, ou um jovem ou 
qualquer pessoa que não esteja prestando atenção) pisa sobre ela, poderá escorregar e se 
ferir. A casca de banana no chão é considerada um risco. Mas a boa notícia é que os riscos 
podem ser reduzidos! E como fazer isto? Proibindo as bananas? Não :-) Mas há coisas que 
podemos fazer: colocar um aviso, jogar a casca de banana no lixo, criar um caminho que 
desvie da casca de banana. a redução dos riscos de desastres é sobre conhecer aquilo que 
não podemos mudar, solucionar problemas e trabalhar em equipe para mudar aquilo que 
podemos mudar. 

5. Lembre os alunos que vivemos em um lindo país, mas que às vezes o tempo pode ficar 
ruim, o solo se comporta de maneira imprevisível, ou os seres humanos fazem algo que 
cause perigo. pergunte aos alunos: “Quais são os riscos que enfrentamos? (Possíveis 
respostas: atravessar a rua, ficar doente por não lavar corretamente as mãos ou por beber 
água suja, fogo, malária, mosquitos, enchentes, furacões e terremotos…) cada vez que um 
dos riscos-chave for identificado, entregue o folheto de riscos para que um aluno segure no 
alto de modo que todos vejam.

6. peça aos alunos que estiverem segurando os folhetos de riscos os distribuam e se 
concentrem em um sobre o qual tenham interesse em aprender mais (encoraje pelo 
menos um grupo pequeno para cada folheto) e discutam alguns dos impactos que estes 
riscos podem ter. Após alguns minutos pergunte o que eles consideram que pode ser feito 
para minimizar alguns destes impactos. Peça que os alunos mais velhos perguntem aos 
mais novos o que acham. Peça que os alunos compartilhem um exemplo de cada grupo. 
encoraje e parabenize os alunos por suas ideias.

7. Proponha que os alunos joguem um jogo rápido para identificar e categorizar os 
riscos. Indique os quatro cantos e o centro do local da plenária e peça que os alunos se 
dividam igualmente entre as 5 áreas. Distribua um elemento para cada canto: Terra, Fogo, 
Ar e Água, e Humanos e Animais para o centro. Peça que os alunos nomeiem os tipos de 
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riscos associados a estas categorias. Após alguns minutos de discussão, proponha que os 
alunos compartilhem suas ideias: terra (terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos 
de terra), ar (ciclones, tempestades, raios), fogo (incêndios florestais e domésticos) 
e Água (enchentes e chuvas fortes, seca, ciclones/furacões/tufões), Humanos e 
animais (mudanças climáticas, malária, dengue, pragas agrícolas, epidemias/pandemias, 
derramamento de produtos químicos, vazamento nuclear, explosivos). Alguns riscos podem 
figurar em mais de uma categoria.

8. Finalize explicando que no próximo mês, a tarefa para os alunos e funcionários tanto em 
sala de aula quando nas atividades extracurriculares será aprender o máximo possível 
sobre os riscos que enfrentamos e o que pode ser feito sobre estes. As descobertas serão 
compartilhadas na próxima plenária (que pode ser um evento comunitário com duração de 
2-5h!), onde as informações coletadas ajudarão a construir um mapa e uma ilustração de 
todos os riscos que enfrentamos, e as diversas ações que podem ser tomadas para tornar a 
escola e a comunidade mais seguras contra estes riscos. 
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conhecendo nossos riscos

riscos naturais e induzidos por atividade Humana

objetivo

• Permitir que os alunos diferenciem ameaças que não 
podem ser evitadas, e riscos que podem ser reduzidos.

resultados de aprendizagem

• Compreender os conceitos de ‘ameaças’ e ‘riscos naturais’

• Desenvolver habilidades de debate (fala e compreensão auditiva)

materiais e preparação

• Folhas de papel e lápis para cada dupla de alunos

• Quadro-negro e giz

• Conjunto de 8-12 imagens numeradas mostrando ameaças em seu país: distribua-os pela 
sala previamente.

passo-a-passo

#1 Discutir o significado de ameaça e risco (15 minutos) 

1. Organize os alunos em duplas, sentados nas carteiras ou no chão, e de frente um para o 
outro. Peça que todos, em silêncio, pensem nas vezes em que fizeram algo arriscado que 
pode tê-los levado a se ferir de uma forma ou de outra, ou a perder algo de valor.

2. Peça que as duplas se alternem para contar suas histórias uns para os outros, e também 
para descrever o que sentiram quando se arriscaram. Pode ser que haja alunos que não 
queiram compartilhar sobre perigos. Peça que pensem sobre o que aconteceria caso 
recostassem na cadeira (NOTA: eles não devem fazer este movimento, apenas pensar 
sobre). Como se sentiriam se recostassem ainda mais? Quando mais a cadeira se inclina, 
maior o risco! Portanto, risco é a probabilidade de que algo ocorra através de ação ou inércia.

3. Peça para que os alunos se juntem e compartilhem suas ideias: Riscos são bem-vindos? 
Ou são algo a ser evitado? Ou ambos?

4. Explique que ‘ameaça’ é uma expressão utilizada para algo que traz perigo. Riscos ‘naturais’ 
é uma expressão para situações que a natureza proporciona. Não podemos mudar a maioria 
destes, como impedir que o vento sopre, que a Terra se mova, que a chuva caia.

5. Peça que os alunos citem exemplos de ‘riscos naturais’, e escreva-os no quadro. Discuta sobre 
quais eles consideram os riscos naturais mais sérios enfrentados pelo país, e sublinhe-os.
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5. Explique que ainda que as ‘probabilidades’ de ameaças sejam desconhecidas, e ainda que 
haja pouco que possa ser feito para mudá-las, nós não vivemos um jogo de azar. Possuímos 
cérebros e podemos solucionar problemas, portanto há muito que podemos fazer.

#2 galeria de imagens de ameaças e riscos (20 minutos)

• Peça que os alunos se dividam em duplas e circulem pela galeria de imagens discutindo (1) 
os perigos vistos.

• Então peça para que as duplas digam qual imagem consideram mais preocupante e mais 
atraente para agir. Segure as imagens no alto conforme forem mencionadas na discussão 
de modo que toda a classe possa vê-las. Encoraje sempre trocas de opinião dinâmicas 
(porém respeitosas) e discussão entre os pares.

• Pergunte quais perguntas são levantadas e sugira que nas próximas semanas os alunos 
busquem respostas a elas por meio de conversas com os pais, membros da comunidade e 
palestrantes convidados.

avaliação

• Tome nota das ameaças mais preocupantes, e registre as perguntas dos alunos. Retome 
o assunto em algumas semanas, perguntando aos alunos se passaram a compreender 
melhor, se suas perguntas foram respondidas e se eles percebem que ações estão sendo 
tomadas para que estejam mais seguros.

  

  

  

 

 

Adaptado de Save the Children (2012). DRR & Climate Change Education in Vanuatu: Pilot 
Curriculum Materials, Teachers’ Guide, Evaluation Instruments. 

nota: RECORTE/
SELECIONE IMAGENS DE 
FATORES DE RISCO COM 

IMPACTO REGIONAL
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conhecendo nossos riscos

calendário de riscos

objetivo

• Considerar os diversos perigos que as crianças encontram, e que poderiam impedi-las de ir à 
escola, e quando ocorrem. 

resultados de aprendizagem

• Compreender o clima e outros riscos, e quando estes podem ocorrer.

• Compreender a ampla gama de riscos que ameaçam a frequência escolar e quais podem 
ocorrer a qualquer momento

materiais

• Papel e lápis (Calendário tradicional de riscos, se houver)

passo-a-passo

1. Divida a turma em grupos de quatro.

2. Explique aos alunos que a tarefa em grupo é fazer uma lista de todos os perigos em que 
conseguirem pensar e que possam causar danos, e em que meses estes poderão ocorrer.

3. Proponha que os alunos concentrem o trabalho sob uma palavra-chave para cada perigo. 
Organize os perigos em grupos: Fogo, Água, Ar, Terra, Biológicos, Outros (ex. acidentes rodoviários).

4. Proponha que os alunos se dividam para ilustrar cada perigo. Sob cada ilustração, peça que 
os alunos acrescentem uma tabela com 12 meses, e marquem os meses em que é provável 
que tal perigo ocorra (Nota: alguns podem ocorrer a qualquer momento (terremotos, 
pandemias, etc.) e outros são sazonais (ex. enchentes, ciclones).

 Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

            

5. Os alunos mais velhos podem organizar estes dados em tabelas como o Calendário de Riscos 
na seção de planejamento.

• Nota: Peça que os alunos incluam o máximo de sabedoria local possível. Há alguma expressão 
que alerte sobre perigos ou riscos? 

avaliação

• Proponha que os alunos unam seus esforços, e apresentem seus 
calendários em uma plenária, convidando outros alunos e membros 
da comunidade para comentar e contribuir. 
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conhecendo nossos riscos

aprendendo com desastres anteriores
 

objetivo

• Pesquisar e aprender lições por meio de desastres 
anteriores no nosso país ou região.

resultados de aprendizagem

• Compreender a experiência de desastres no passado e lições a serem aprendidas.

• Compreender os impactos de pelo menos duas ameaças no país.

• Desenvolver e praticar habilidades de pesquisa e de comunicação.

• Aprimorar habilidades de leitura e interpretação de texto (para os alunos mais velhos).

materiais e preparação

Papel, lápis/canetas, lápis de cor, giz de cera

Compilação de artigos de jornais acerca dos impactos de desastres passados.

passo-a-passo

parte 1 – preparação dos alunos

1. Pergunte aos alunos se eles já vivenciaram ou ouviram falar sobre o impacto de algum 
desastre natural ou induzido por atividade humana no país/região. O que eles ouviram? 
De quem? Onde poderiam aprender mais? Todos faremos uma pesquisa de modo que 
possamos aprender juntos sobre o passado.

2. Explique que esta pesquisa terá três partes. A primeira parte é a preparação, a segunda 
parte é a tarefa de casa e a terceira parte são as apresentações orais e discussão em sala.

3. Os alunos devem começar em grupos de 3 para discutir quem poderão entrevistar (pais, 
vizinhos, funcionários da escola)

4. Então, os alunos devem discutir as perguntas que gostariam de fazer aos entrevistados. 
Para crianças que já sabem ler, utilize matérias sobre desastres para proporcionar ideias. 
Exemplos: Você já vivenciou algum desastre? Qual? O que aconteceu? Como as pessoas 
foram afetadas? O que pode ser feito no futuro para reduzir estes riscos?
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parte 2 – tarefa de casa

5. Peça que os alunos conduzam entrevistas com no mínimo 2 pessoas, e descubram o 
que pode ser feito para nos tornar mais seguros quanto a possíveis impactos de desastres 
futuros. Peça que os alunos preparem uma história. Isto pode ser feito utilizando figuras, 
ilustrações, e/ou a escrita. Peça para que todos os alunos mencionem ao final o que 
aprenderam para tornar as coisas menos perigosas e para reduzir o sofrimento anterior 
ao impacto do próximo desastre. (Caso haja tempo suficiente, informe aos alunos do 
Fundamental II e Ensino Médio que ao retornarem, elaborarão a capa de um jornal com 
“Lições Aprendidas” de um dos desastres.

parte 3 - reportando

6. Quando os alunos retornarem, agrupe-os a partir do desastre trabalhado, e peça para que 
discutam suas descobertas, e escolha um ou dois alunos para reportarem as descobertas do 
grupo.

7. Para os alunos mais velhos, peça que imaginem que são a equipe de um jornal preparando 
a capa de uma edição cerca de uma semana após o evento que estudaram.

• Lembre-os do conteúdo usual de uma capa: nome do jornal, manchetes grandes, 
reportagem principal com imagens, reportagens secundárias com imagens, comentário do 
editor

• Eles devem chegar a um acordo sobre as reportagens e imagens e decidir quem preparará 
o que, e quanto espaço cada seção terá. As seções podem ser escritas e ilustradas em 
folhas separadas, coladas na capa ao final.

• Enfatize que a capa deve conter os temas abordados anteriormente: O que aconteceu? 
Como as pessoas foram afetadas? O que pode ser feito no futuro para diminuir o perigo de 
desastres?

• Peça que os alunos apresentem suas capas para a turma e leiam os artigos.

avaliação

• Recolha e exponha os trabalhos dos alunos em sala ou no Mural da escola. Mantenha 
um registro separado das lições aprendidas e das boas ideias para consulta quando da 
discussão acerca do que deve ser feito para reduzir o risco de desastres na escola.
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conhecendo nossos riscos

matriz de riscos
 

objetivo

• Identificar os riscos naturais e induzidos por atividade 
humana que podem afetar a escola e a comunidade.

resultado de aprendizagem

• Classificar os riscos relativos e decidir quais serão abordados no plano de segurança da escola.

material e preparação

• Desenhe uma matriz 3x3 no quadro e classifique-a como está abaixo.

matriz de avaliação de riscos

 

passo-a-passo

1. Discutir com os alunos quais dos riscos abaixo eles acham que a escola ou comunidade 
poderá enfrentar, tanto de origem ‘natural’ quanto induzidos por ‘atividade humana’. Escreva 
no quadro os que forem selecionados.

• Terremoto • Bombardeio • Escassez de Água • Invasor Armado 

• Enchente • Atiradores • Escassez de Energia • Material Explosivo

• Incêndio • Guerra Civil • Furacão/Ciclone/Tufão • Brigas entre Alunos

• Frio Extremo • Terrorismo • Chuva de Granizo • Aluno Armado

• Vendaval • Dengue • Doenças / Epidemias • Infestação de Pragas

• Tornado • Malária • Intoxicação Alimentar • Escassez de Alimentos
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• Raios • Vulcões • Deslizamentos de Terra • Onda de Calor 

• Suicídio ou Tentativa de Aluno • Seca • Acidentes Rodoviários

• Acidente de Transporte (ex. trem, barcos, rodoviários)

• Acidentes na Área de Lazer • Pandemias (ex. HIV/AIDS, influenza, gripe aviária)

• Despejo de Materiais Perigosos • Outro (especifique)

2. Discuta as ideias de probabilidade de ocorrência e de impacto potencial da ocorrência. 
Você pode pensar em probabilidade como se algo pudesse ocorrer durante o período de 
frequência dos alunos entre o jardim de infância e a formatura. Lembre aos alunos para não 
confundir ‘probabilidade’ com frequência de ocorrência. (Por exemplo, caso você esteja em 
uma área de alto risco sísmico, mesmo que terremotos fortes não sejam frequentes, ainda 
podem ser muito prováveis!). Na discussão dos impactos, proponha que os alunos pensem 
e compartilhem ideias sobre os danos humanos, físicos, sociais e culturais, econômicos, 
ambientais, psicológicos e interrupções na educação (ajuste de acordo com a faixa etária)

3. Para cada ameaça escrita no quadro, tenha um aluno preparado para apontar e escrever na 
tabela, de acordo com as discussões da turma. Quando a turma decidir quão provável é o 
risco (Alta, Média ou Baixa Probabilidade) o aluno irá apontar o nível na coluna da esquerda 
e, mantendo o dedo nesta posição, perguntar à turma acerca da gravidade do impacto (Alta, 
Média ou Baixa), e o aluno irá então deslizar o dedo ao quadrado que mostre a decisão da 
turma nos dois eixos. Peça que o aluno escreva o nome da ameaça no quadrado. Caso você 
julgue que os alunos entenderam de forma equivocada, discuta os detalhes para ajudá-los a 
revisar seus conceitos.

4. Ao final da discussão, comunique aos alunos que você irá dar sequência ao tema na 
próxima atividade para que possam aprender mais sobre estes riscos e como reduzi-los.

adaptações

• Para crianças mais novas, selecione os riscos que vocês já enfrentam, e alguns outros que 
não enfrentam. Ao invés da matriz, utilize apenas três colunas para classificá-los quanto a 
Nenhum Risco/Baixo Risco/Alto Risco.

avaliação

• Transcreva a matriz ou a lista em três colunas feita pela sua turma, e peça que um grupo de 
crianças mais velhas, ou o Comitê Escolar de Segurança, compare as avaliações e verifique 
se estão corretas e de acordo com os riscos reais. Esta será, então, a base para aulas futuras 
e planejamento. Reporte a atividade ao Plano de Segurança Escolar.
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conhecendo nosso riscos

estudo e mapeamento do campus escolar

objetivo

• Envolver os alunos na elaboração de um mapa 
de riscos e recursos do campus escolar, para 
conscientização acerca de riscos, vulnerabilidades 
e capacidades na escola, e para engajá-los na 
redução dos riscos.

resultado de aprendizagem

• Aprender a identificar riscos naturais e induzidos por atividade humana (perigos, riscos, 
falhas)

• Aprender a identificar recursos e capacidades de redução e recuperação de riscos

materiais

• Mapa do campus escolar, se houver.

• Auto avaliação escolar, partes A, B, C, D 

passo-a-passo

atividades de estudo

1. Divida os alunos em pequenos grupos de trabalho para pesquisar e completar cada uma das 
Seções anexas – Estudo do Campus Escolar Parte 1 e Parte 2. Peça que compartilhem suas 
descobertas com a turma.

2. Peça que os alunos mais velhos resumam as descobertas na forma de um relatório para ser 
anexado ao Plano Escolar de Gestão de Desastres.

atividades de mapeamento

Caso haja um mapa do campus, consulte-o. Se não houver, peça aos alunos mais 
velhos que criem um mapa do campus (isto pode ser feito nas aulas de matemática e 
ciências, introduzindo diversas formas de medidas e desenho por escala, ou pode ser feito 
conceitualmente, e desenvolvido em conjunto.). 
Explique o conceito de vista aérea, que observa o 
espaço de cima.

1. Pergunte aos alunos se eles já viram algum mapa. 
Conduza uma discussão a respeito do que os 
mapas mostram, quais as escalas utilizadas e que 
tipo de informação contêm.



151AtividAdes PArticiPAtivAs PArA o Aluno e A comunidAde

2. Introduza a ideia de se utilizar um mapa para mostrar como vários riscos naturais e induzidos por 
atividade humana podem afetar a escola. Quais são os perigos e áreas com falhas, e recursos e 
capacidades que poderiam ser úteis no caso de riscos que venham a afetar a escola.

3. Peça que os alunos trabalhem em grupos para produzir mapas do campus escolar. 
Compartilhe com os alunos os tipos de vulnerabilidades a serem sinalizados:

• Entradas e saídas • Armazenamento de materiais perigosos

• Área de concentração de emergência • Saídas de Emergência

• Localização de cilindros de gás • Equipamentos de Emergência

• Localização dos quadros de eletricidade • Área de Primeiros Socorros

• Localização dos registros de água • Extintores de Incêndio

• Rotas de evacuação dos prédios • Geradores

• Perigos nos prédios • Perigos aéreos ou suspensos

• Equipamentos de Supressão de Incêndios (ex: areia)

4. Compartilhe os mapas com outras turmas, e exponha-os em locais visíveis.

avaliação

• Solicite comentários sobre os mapas, e observe se estão sendo utilizados como auxílio à 
observação do ambiente escolar e à melhoria das condições de segurança.

conhecendo nossos riscos

caminhada pela comunidade, estudo e mapeamento
 

objetivo

Envolver os alunos na elaboração de um mapa de riscos e 
recursos da comunidade, para conscientização acerca de 
riscos, vulnerabilidades e capacidades na comunidade, e 
para engajá-los na redução dos riscos.

resultado de aprendizagem

• Aprender a identificar riscos naturais e induzidos por atividade humana (perigos, riscos, 
falhas) no ambiente local

• Aprender a identificar recursos e capacidades de redução e recuperação de riscos no 
ambiente local

• Desenvolver a habilidade de coletar, analisar e comunicar informações.
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materiais

• estudo de caminhada pela comunidade seções incluídas: ESTUDE A ÁREA, e ESTUDE O 
ACESSO À ESCOLA.

• Um mapa da comunidade, caso exista. Se possível, faça o download de um mapa de ruas do 
Google Maps para utilizar como base.

passo-a-passo

etapa 1: pode ser feita em sala, ou durante atividades extracurriculares.

1. Pergunte aos alunos se eles já viram algum mapa. Conduza uma discussão a respeito 
do que os mapas mostram, quais as escalas 
utilizadas e que tipo de informação contêm.

2. Introduza a ideia de se utilizar um mapa para 
mostrar como vários riscos naturais e induzidos 
por atividade humana podem afetar a comunidade. 
Cada grupo de alunos deve se concentrar em um 
conjunto de riscos: (Grupo 1) hidro meteorológicos: 
ciclone, enchentes (Grupo 2) geofísicos: terremotos, 
deslizamentos de terra, tsunami, vulcão (Grupo 3) 
tecnológicos, biológicos, outros.

3. Desta forma poderão visualizar e compreender melhor os riscos, rotas de evacuação segura 
e locais seguros, além de recursos para saúde e segurança.

4. O primeiro mapa será um rascunho em papel, baseado nas informações que já existem. 
A pesquisa (caminhada pela comunidade) os ajudará a aprimorar as informações. Então, 
trabalhando em conjunto com a comunidade e/ou os comitês de gestão de desastres, eles 
poderão transferir as informações para uma forma mais permanente, como uma pintura em 
madeira ou um modelo em 3D.

5. Organize os alunos em grupos de quatro ou cinco e dê a cada grupo uma folha grande de 
papel e canetas de diferentes cores.

6. Peça que os alunos decidam o tamanho da área que será coberta pelo mapa (no entorno da 
escola), e que iniciem traçando um mapa que mostre:

• informações geográficas (ex: rios, lagos, montanhas, praias, campos, plantações),

• edifícios e infraestruturas chave (ex: escolas, hospitais/centros de saúde, estradas, pontes, 
igrejas, instalações hidráulicas, lojas),

• as quatro direções (norte, sul, leste e oeste).

7. Explique o conceito de vista aérea, que observa o espaço de cima. 

8. Quando os grupos finalizarem os desenhos, peça que cada grupo marque as áreas em que 
riscos naturais (ex: terremotos, maremotos, enchentes, ciclones, seca, deslizamentos de 
terra) já causaram danos anteriormente.
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9. Discuta o uso de cores, símbolos reconhecíveis e 
legendas, e como marcar os mapas de forma clara. 
(Cores comumente utilizadas para identificar os 
diferentes níveis de risco: vermelho – alto risco, laranja 
ou amarelo – risco moderado, verde – baixo risco.)

10. Após marcar as áreas, peça que cada grupo afixe 
seu mapa à parede da sala (ou exponha-os nas 
mesas ou no chão) e convide-os a circular pela sala e 
investigas os outros mapas. 

11. Após a exposição, peça que cada grupo fale brevemente sobre seu mapa e compartilhe o que 
aprenderam ao examinar os mapas dos outros grupos. Conduza uma discussão com a turma.

etapa 2: pode ser feita como trabalho de campo, e/ou como parte de uma plenária aberta a 
toda a comunidade, organizando previamente debates e orientação de líderes comunitários e 
outras partes interessadas.

1. Explique que vocês farão uma caminhada pela comunidade para pesquisar e coletar 
mais informações para o mapa. Explique aos alunos que eles caminharão com membros 
da comunidade de modo a aprender mais sobre o ambiente local. Os alunos podem 
permanecer nos mesmos grupos da Etapa 1.

2. Encoraje os alunos a ler o ‘formulário de estudo em caminhada pela comunidade’ para 
elaborar uma lista de perguntas que serão feitas durante a caminhada. Exemplos:

• Quais as condições do solo e estradas nos locais que visitamos (seco, lamacento, 
escorregadio, plano, íngreme).

• Alguma dessas áreas é perigosa por algum motivo?

• Quão próxima é a área das margens do rio?

• Onde se localizam as fontes hídricas, centros de saúde, centros comunitários ou religiosos 
e outras instalações importantes?

• Há abrigos ou rotas de evacuação para o caso de perigo?

3. Desenvolva também perguntas para serem feitas durante o percurso, ou ao final. Ex: “O 
que você poderia fazer para auxiliar a escola/comunidade durante um desastre?” e “O 
que a escola pode fazer para reduzir seus riscos e ajudar a comunidade?”. Convide pais e 
responsáveis para auxiliar na organização de caminhadas e visitas a centros de referência 
locais. É aconselhável ao menos um responsável/supervisor para cada 10 alunos.

4. Após coletar as informações no formulário de estudo, os alunos podem criar um grande 
mapa dos riscos e recursos encontrados. Peça que os alunos identifiquem áreas no mapa 
que são particularmente expostas a riscos ou que tenham escassez de recursos.

5. Ao retornar, oriente que os grupos se reúnam para combinar as informações com o mapa 
confeccionado anteriormente. Em grupos pequenos, encoraje os alunos e membros 
da comunidade a fazerem perguntas e trocarem informações entre si, identificando 
questões que permanecerem sem respostas. Solicite voluntários para apresentarem suas 
descobertas em uma plenária envolvendo toda a escola e a comunidade.
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6. Exponha os mapas para que toda a escola possa visualizá-los, e desenvolva um plano para 
atualizá-los ao menos uma vez por ano.

avaliação

• Observe se as pessoas consultam e utilizam os mapas. Eles auxiliam no planejamento da redução 
de riscos na escola/comunidade? Verifique se os alunos estão familiarizados com os elementos 
importantes dos mapas, e se os utilizam para aprender novas informações. Os alunos comentam 
sobre a precisão do mapa e sugerem alterações? Estes são sinais de uma atividade eficaz

formulÁrio de estudo para caminHada pela comunidade

estudo da Área

Se a resposta a algum destes itens for “sim” pode haver problemas.

 a escola está localizada próxima de: Sim Não

Pequenas fazendas ou áreas de pecuária

Pântanos/Brejos

Rios

Área Industrial

Campo Minado

Represa ou Dique

Via Principal

Montanhas

Florestas

Pastagens

Sugestões para lidar com cada um dos problemas, reduzindo os riscos:
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estudo do acesso À escola

Se a resposta a algum destes itens for “sim” pode haver problemas.

 riscos no caminho para a escola Sim Não

Os alunos caminham para a escola em vias utilizadas por carros 
(e não em vias para pedestres)?

As vias são perigosas, com histórico de acidentes ou veículos em alta velocidade?

Há pontes faltando, instáveis ou inutilizáveis?

Há árvores, rochas ou pedras ou algum outro elemento 
instável que possa cair repentinamente?

Há fiação ou postes de eletricidade próximos da escola?

Há áreas no caminho para a escola que podem ficar alagadas?

Há montanhas, encostas ou declives instáveis?

Se a resposta a algum destes itens for “sim” pode haver problemas.

Os pedestres são facilmente visíveis quando caminham pela via?

As vias são acessíveis à escola em caso de emergência?

As rotas de evacuação para áreas seguras são bem sinalizadas?

O caminho para a escola é seguro para meninas?

O caminho para a escola é seguro para pessoas com necessidades especiais?

Sugestões para lidar com cada um dos problemas, reduzindo os riscos:
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estudo de riscos e vulnerabilidades / recursos e capacidades

Encontre e sinalize quaisquer destes no seu mapa. A lista não está completa.

Você pode pensar em outros riscos.

riscos e vulnerabilidades recursos e capacidades

• Estradas (inclua o tipo e largura relativa) • Rotas de evacuação

• Pontes • Abrigos e locais seguros

• Rios • Posto policial

• Zonas inundáveis • Corpo de bombeiros/equipamento de 
combate a incêndios

• Declives/áreas com deslizamentos de terra • Postos de saúde

• Árvores muito altas, muito antigas ou instáveis • Fontes hídricas

• Áreas desmatadas • Fontes de alimentos

• Áreas de terremoto ou zonas sísmicas • Pessoas treinadas / líderes comunitários

• Fábricas • Equipamentos de busca e resgate (escada, 
alavancas, luvas de trabalho, pás, baldes)

• Fiação elétrica • Equipamentos para abrigo

• Fontes de fogo • Geradores

• Locais de armazenamento ou venda de materiais perigosos

• Prédios localizados em locais perigosos

• Prédios mal construídos

• Prédios com pouca manutenção

• Prédios com alta concentração de crianças pequenas, idosos ou pessoas com necessidades especiais

• Vias perigosas
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conhecendo nossos riscos

mensagens importantes em músicas, estórias e jogos
 

objetivo

• Aprender conceitos chave para a redução do risco de desastres, e apoderar-nos deles.

resultado de aprendizagem

• Melhor compreensão das ações necessárias para redução de riscos no ambiente doméstico, 
preparação e ações relacionadas a riscos específicos.

• Desenvolver habilidade de composição musical.

• Desenvolver habilidade de design de jogos.

• Desenvolver habilidade de contação de histórias.

materiais

• Para cada atividade você precisará de uma cópia 
de “Conceitos chave para a redução de riscos de 
desastres em ambientes domésticos”.

passo-a-passo

São três atividades diferentes. Elas podem ser feitas tanto com uma turma quanto com 
duas ou mais turmas juntas, ou ainda com toda a escola, que pode ser dividida em times e 
baseada em temas diferentes. Utilize o material “Planejamento de Risco de Desastres em 
Ambientes Domésticos” – baseado nos conceitos chave comuns a todos os riscos.

As atividades podem ainda ser organizadas como gincanas a nível escolar, regional ou 
estadual: acordando-se previamente um mesmo conjunto de regras.

1. Para cada atividade, divida os alunos em grupos de 3 a 6. Distribua as seções relevantes do 
material “Conceitos chave” para cada grupo. Explique que estes “Conceitos chave” foram 
desenvolvidos pelas agências governamentais e não-governamentais responsáveis pela 
redução dos riscos de desastres. Estes importantes conceitos chave são baseados em 
evidências e projetados para auxiliar famílias a permanecerem em segurança.

2. Os alunos farão uma destas atividades criativas para desenvolver formas inovadoras de 
memorizar os conceitos e segui-los, e para transmitir tais conceitos aos demais. Portanto, 
trabalharão em equipes para desenvolver uma abordagem criativa.

3. A produção deve seguir estas regras:

• Deve apresentar um tema relacionado a um tipo ou grupo de riscos.

• Deve conter uma mensagem positiva (ex: “cada pequeno passo é importante”, “você pode 
fazer a diferença”, “estamos todos juntos” ou similares). 
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• Deve conter no mínimo uma mensagem específica orientada para a ação em cada uma 
das três categorias (Conhecendo nossos Riscos e Planejamento, Reduzindo os Riscos e 
Aprendendo a Reagir). Isto pode ser feito em 3 estrofes, 3 atos, etc.

opcional: Você pode organizar uma competição escolar e compartilhar os melhores trabalhos 
com outras escolas, e então participar de uma competição regional ou estadual.

criação: (30 minutos para iniciar o trabalho em sala, 30 a 60 minutos para o desenvolvimento 
da atividade)

 

composição musical 

• Peça para que o grupo nomeie músicas que tenham diversas estrofes, e escreva os títulos no 
quadro. Certifique-se de que todos conhecem as melodias. Todos escreverão versos para a 
mesma música, então decidam em conjunto qual será a música que ganhará nova letra.

• As músicas não devem ter mais de 3:30 minutos, e devem ser alegres, positivas e animadas.

• Peça que cada grupo componha no mínimo três estrofes para a música, que passem as 
mensagens que eles considerarem mais importantes da lista... eles podem organizá-los, 
agrupá-los, dividi-los etc. Escreva-os de maneira organizada.

• Peça que cada grupo se una com outro grupo relacionado (ex. terremoto e tsunami / furacão 
e enchente) e aprenda as letras das demais músicas. Peça que os grupos escrevam suas 
letras no quadro, ou as copiem.

• Peça que os grupos se levantem e cantem, e votem na melhor música.

• Para tarefa de casa, ou para outra atividade em sala, peça que os alunos trabalhem juntos 
para aperfeiçoar suas músicas para a próxima plenária escolar.

design de jogos

• Informe aos alunos que eles criarão jogos de tabuleiro ou jogos de cartas (com pares de cartas 
contendo conceitos chave e motivos). (Alunos mais velhos podem propor outros tipos de jogos, 
desde que sejam projetados para tornar divertida a aprendizagem dos conceitos chave).

• A única exigência é que eles selecionem mensagens importantes, e se esforcem para 
ilustrá-las. Caso estejam confeccionando um jogo de tabuleiro, devem certificar-se de que as 
atitudes corretas fazem com que o jogador avance casas, ao passo que as atitudes erradas 
fazem com que se volte casas. Entre uma casa e outra, pode-se aprender fatos e dicas.

contação de HistÓrias, poesia e redação 

• Como atividade preparatória, convide um contador de histórias e discuta com os alunos o 
que faz uma boa história.

• Informe que os alunos podem trabalhar individualmente ou em duplas para escrever um 
conto que será representado. A história deve conter mensagens orientadas para a ação, de 
modo a lembrar as pessoas de três itens diferentes: conhecer os riscos, planejar para reduzi-
los e estar preparado para agir.
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• Após os alunos escreverem suas histórias, peça que compartilham com os demais ou com 
os alunos mais novos, em grupos pequenos.

compartilhando e aprimorando: Peça que os alunos criem um plano para compartilhar seus 
produtos criativos e divulgar os conceitos chave. Ajude-os a melhorar e compartilhar seus 
trabalhos com outras turmas, na plenária escolar e em competições locais, regionais e estaduais. 

protegendo e preservando: Certifique-se de que os alunos deixem uma cópia de seus 
trabalhos com o professor ou exponham-na no mural de segurança da escola, para que esteja 
disponível para ser utilizada novamente, inscrita em competições e para documentação. 

avaliação

• Guarde cópias do conteúdo (letras de música e histórias) e de como estes produtos são utilizados 
e compartilhados, e se os alunos os aperfeiçoarem ou modificarem. Inscreva-os em competições 
e divulgue os trabalhos. Grave os trabalhos em vídeo, áudio ou fotografias e divulgue-os.

reduzindo nosso riscos

mapas mentais
  

objetivo

• Pensar sobre os impactos das ameaças, e o que pode 
ser feito.

resultado de aprendizagem

• Pensar sobre os problemas em detalhes e desenvolver soluções específicas para reduzir riscos

• Desenvolver ideias para a redução de riscos

materiais e preparação

• Convide membros da comunidade, bem como 4 ou 5 especialistas locais para auxiliar 
no trabalho. (Adultos com conhecimentos que possam ajudar incluem membros do 
comitê de desastres local, professores de geografia, líderes comunitários, funcionários do 
Departamento Nacional de Gerenciamento de Desastres, Departamento de Meio-Ambiente 
ou Departamento de Meteorologia). Eles devem estar aptos a trabalhar com crianças e/ou 
trabalhar em conjunto com um membro da equipe ou acompanhante voluntário.

• Colete resultados das pesquisas de matriz de riscos, calendário de riscos, estudo do 
campus escolar, caminhada pela comunidade, estudo e mapeamento, desenvolvidas 
por alunos e professores, prepare-os para apresentação e divida o trabalho a ser 
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apresentado entre as turmas, de modo que todos participem e todas as informações sejam 
compartilhadas. Caso algum dos itens acima seja relevante e não tenha sido trabalhado, 
será necessário formar equipes para fazê-los hoje. 

• Tenha em mãos cópias do Resumo de riscos que requerem ações no entorno da escola.

passo-a-passo

etapa 1: compartilhando o aprendizado sobre os nossos riscos (60 mins) 

1. Explique que hoje será uma ocasião especial para a escola compartilhar informações sobre 
riscos que afetam a escola, e decidir sobre o que pode ser feito para torná-la mais segura.

2. Primeiro, os alunos irão compartilhar suas descobertas sobre avaliação de riscos por meio 
de Matriz de Riscos, Calendário de Riscos, Caminhada pela Comunidade e Estudo do 
Campus Escolar.

etapa 2: aprendendo mais sobre os nossos riscos (60-120 mins)

3. Peça que os alunos trabalhem em grupos pequenos de 5 ou 6 alunos. Dê a cada grupo um 
dos riscos identificados na atividade Matriz de Riscos.

4. Peça que os alunos desenhem um círculo no centro de uma folha de papel e escrevam nele 
o risco com que estão trabalhando. Em torno do círculo desenhe três linhas e três outros 
círculos, perguntando:

• Quem? (pode ser afetado) e como? 

• Quais? (as condições de perigo) 

• por que? (quais as causas). 

Quem?  
(afetado) 

 e como?

por que?  
(causas)

Quais?  
(condições 

de perigo)

ameaça
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5. A partir de cada um destes círculos, os alunos podem traçar linhas ligando-os às palavras 
que eles sugerirem.

6. Após listarem os problemas, peça aos alunos para discutir habilidades, conhecimento, 
estratégias de superação e recursos que as pessoas podem possuir. Utilizando um lápis ou 
caneta de outra cor, peça que os alunos desenhem mais linhas e círculos para dizer ‘O que 
mais os indivíduos, a escola e a comunidade podem fazer juntos para reduzir os perigos?’ e 
para listar as respostas em que pensarem. 

etapa 4: decidindo como reduzir os perigos (60 mins)

7. Divida os participantes em grupos mistos de crianças e adultos e distribua cópias do resumo 
de riscos que requerem ações na escola e em seu entorno. Peça que os grupos discutam.

8. Organizem-se novamente em um grupo grande e compartilhem as ideias. Discutam 
recursos e capacidades, bem como desafios e barreiras. Façam um plano incluindo O que? 
Quem? Quando? E Como?

adaptações

• Para os alunos mais velhos, peça que discutam e decidam quais ideias seriam mais efetivas 
e viáveis, colocando estrelas ao lado das ideias que julgarem mais importantes. 

• Para o Comitê Escolar de Segurança, e como uma atividade de tomada de decisões, pode-se 
expandir cada caso: Como isto pode ser feito? Quem poderia fazer? Quanto iria custar?

avaliação

• Registre as soluções criativas sugeridas pelos alunos. Compartilhe-as com outras turmas e 
nas atividades extracurriculares para criar pôsteres mostrando os perigos e soluções para 
reduzir os riscos.

o que 
podemos 

fazer? o que 
mais?
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resumo de riscos que requerem ações na escola e em seu entorno

   Qual é a prioridade  
 Qual é o risco? Onde está o risco? Alta/Média/Baixa O que deve ser feito?
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reduzindo nossos riscos

um dia de plenária para toda a escola e piquenique!

objetivo

• Coletar e compartilhar as informações geradas pelas atividades de avaliação de riscos 
e envolver os alunos na criação de um mapa comunitário de riscos e recursos para 
conscientização sobre ameaças, vulnerabilidades e capacidades na comunidade, como uma 
base para o planejamento de ações. 

resultado de aprendizagem

• Identificar riscos naturais e induzidos por atividade humana na área local (perigos, riscos e 
pontos fracos)

• Identificar recursos e capacidades para redução e recuperação de riscos

materiais e preparação

• Um mapa da comunidade, se existir (Se não, você pode fazer o download de algo do 
GoogleMaps que possa ser usado como base).

• Convide membros da comunidade, bem como 4 ou 5 especialistas locais para auxiliar 
no trabalho. (Adultos com conhecimentos que possam ajudar incluem membros do 
comitê de desastres local, professores de geografia, líderes comunitários, funcionários do 
Departamento Nacional de Gestão de Desastres, Departamento de Meio-Ambiente ou 
Departamento de Meteorologia). Eles devem estar aptos a trabalhar com crianças e/ou 
trabalhar em conjunto com um membro da equipe ou acompanhante voluntário.

• Colete resultados das pesquisas de matriz de riscos, calendário de riscos, estudo do 
campus escolar, caminhada pela comunidade, estudo e mapeamento, desenvolvidas 
por alunos e professores, prepare-os para apresentação e divida o trabalho a ser 
apresentado entre as turmas, de modo que todos participem e todas as informações sejam 
compartilhadas. Caso algum dos itens acima seja relevante e não tenha sido trabalhado, 
será necessário formar equipes para fazê-los hoje. 

• Organiza quatro grupos para trabalhar nas seguintes atividades para coleta de informações 
adicionais com detalhes abaixo: estudo anual de manutenção.

• Tenha diversas cópias do Resumo de riscos que requerem ação na escola e entorno.

passo-a-passo

etapa 1: compartilhando o aprendizado sobre nossos riscos (60 mins)

1. Caso queira, você pode começar com a Atividade Preparatória Encontre Pessoas.

2. Explique que hoje será uma ocasião especial para a escola partilhar informações sobre riscos e 
perigos que enfrentamos, e decidir sobre o que pode ser feito para tornar a escola mais segura.
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3. Primeiro, os alunos irão compartilhar suas descobertas sobre a avaliação de riscos: Matriz 
de Riscos, Calendário de Riscos, Mapas Mentais, Estudo do Campus Escolas, Caça aos 
Perigos do Terremoto nas Salas da Escola.

etapa 2: aprendendo mais sobre nossos riscos (60-120 mins)

4. Caso a matriz de riscos não tenha sido completada, isto pode ser feito agora, com todos 
juntos. Caso outras atividades relevantes não tenham sido feitas, divida a turma em grupos 
para terminar estas tarefas.

5. Caso a equipe de manutenção não tenha feito o estudo de manutenção anual, acrescente 
um grupo para fazê-lo (caso haja uma equipe de manutenção ou um zelador, eles devem 
estar envolvidos na atividade).

6. Organize ainda grupos pequenos para considerar: Estudo do Ambiente Natural e 
Construído, Estudo dos Serviços de Saúde, Estudo da Resiliência da Comunidade e Estudo 
da Continuidade Educacional.

7. Peça que todos os grupos relatem suas descobertas para a turma.

etapa 3: mapeamento de riscos, vulnerabilidades, recursos e capacidades (60-90 mins)

8. Os grupos de alunos que trabalharam na caminhada pela comunidade, estudo e 
mapeamento deverão falar sobre como realizaram suas descobertas. Dê tempo aos grupos 
para consultar membros da comunidade e especialistas e reunir comentários, certificando-
se de que as informações contidas nos mapas estão corretas, e fazendo as edições e ajustes 
necessários.

9. Convide cada grupo a apresentar suas descobertas. Resuma cada uma destas em um quadro.

10. Explique que muitas comunidades se beneficiaram de mapas similares ao utilizá-los como 
ponto de partida para discussões e tomada de decisões sobre o que deve ser feito para 
minimizar os riscos de desastres. Peça sugestões ao grupo sobre como finalizar e utilizar os 
mapas, e como lidarão com as mudanças, visto que os riscos serão reduzidos (espera-se)?

etapa 4: decidindo como reduzir os riscos (60 mins)

11. Divida os participantes em grupos mistos de crianças e adultos e distribua cópias do resumo 
de riscos que requerem ações na escola e em seu entorno. Peça que os grupos discutam.

12. Organizem-se novamente em um grupo grande e compartilhem as ideias. Discutam 
recursos e capacidades, bem como desafios e barreiras. Façam um plano incluindo O que? 
Quem? Quando? E Como?

avaliação

• Pergunte aos alunos e membros da comunidade se a atividade foi útil – e de que maneira? 
Conduza discussões e ações de acompanhamento, e reporte os resultados.

 



165AtividAdes PArticiPAtivAs PArA o Aluno e A comunidAde

atividade preparatória: encontre pessoas

Imprima este jogo de encontrar pessoas, e dê uma cópia a cada participante. Peça que 
todos circulem durante alguns minutos, conhecendo pessoas e tentando completar cada 
espaço com o nome de uma pessoa diferente que responder ‘sim’ ao item.

Pode compartilhar lembranças únicas de quando 
houve um deslizamento de terra

Sabe o que é mudança climática

Conhece os sinais naturais que alertam que 
um tsunami está prestes a acontecer

Ouviu uma pessoa mais velha falar sobre desastres no passado

Sabe o que fazer caso esteja no mar e haja um alerta de tsunami

Sentiu medo quando um terremoto atingiu a cidade

Conhece os riscos existentes em cada estação do ano

Encontrava -se ao ar livre quando uma tempestade teve início

Conhece um fazendeiro que ache que as mudanças 
climáticas estão prejudicando as plantações

Já ouviu falar sobre o aumento do nível do mar

Está preocupado com o futuro

Já assistiu um filme sobre vulcões

Sentiu medo quanto um ciclone atingiu a cidade

Sabe o que é o Departamento Nacional de Gestão de Desastres

Lembra-se do que os locais fazer após o fim de uma tempestade

Ouviu falar sobre um desastre em outra região do país

Sabe o que fazer no caso de alerta de ciclone

Tem dúvidas sobre vulcões que gostaria que fossem resolvidas

Leu uma reportagem de jornal sobre ciclone ou terremoto

Acredita que as pessoas devem respeitar os poderes da natureza
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estudo de ambientes naturais e construÍdos

investigue:

• Qual o papel do ambiente natural para a resiliência em caso de desastres? Houve alguma 
alteração para pior ou melhor? O que pode ser feito para um cuidado responsável com o 
ambiente visando o futuro?

• Quão resilientes a desastres são as construções locais?

• A infraestrutura local foi desenvolvida com a resiliência em mente?

– água?

– energia?

– estradas e outros transportes?

– Sistemas de drenagem?

• Como são feitas as decisões sobre o uso da terra? Estas decisões são feitas com a segurança 
em mente? Se não, como podem ser aperfeiçoadas?

• A comunidade efetua práticas danosas ao ambiente? Se sim, quais?

• Os sistemas de drenagem passam por manutenção? (ex. bueiros entupidos podem levar a 
alagamentos)

• A comunidade possui alguma fábrica/mina/plantação de grande porte? Se sim, qual? Quais 
impactos estas podem ter no ambiente, na saúde e na segurança?

• As práticas agrícolas são seguras e sustentáveis?

• As práticas florestais são seguras e sustentáveis?

• A prática da pesca é segura e sustentável?

estudo de serviços de saÚde

investigue:

• Quais são as preocupações atuais relacionadas à saúde na comunidade?

• Quais profissionais de saúde qualificados estão presentes na comunidade (permanentes ou 
visitantes)

• Histórico de surtos de doenças na comunidade

• Fontes de procriação de vetores (mosquitos, roedores etc.)

• Causas de doenças e suas fontes de transmissão (ex. água, alimentos, animais)

• Grupos particularmente vulneráveis?

• Os alunos realizam exames médicos regulares (anuais)?

• Qual a distância até o posto de saúde mais próximo?

• Pessoas com necessidades especiais têm acesso aos serviços necessários para participar de 
forma plena das atividades escolares?
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estudo de resiliÊncia na comunidade

investigue:

• Há sistemas de pré-aviso para determinados riscos? Como eles funcionam? Poderiam 
funcionar melhor? Falta alguma informação? 

• Onde a comunidade obtém informações após um desastre?

• Quais acontecimentos positivos foram observados entre as pessoas após o desastre?

• Quem participa ativamente na redução dos riscos de desastre?

• Quem se encontra disponível a prestar auxílio após os impactos do desastre?

• Que indivíduos da comunidade se encontram em maior situação de risco?

• Há grupos de pessoas mais vulneráveis, com menos acesso a serviços, recursos e tomada 
de decisões? (ex. sem-terra, sem-teto, famílias chefiadas por mulheres, pessoas com 
necessidades especiais, idosos, minorias étnicas e linguísticas).

• Quais serviços públicos e privados estão disponíveis na comunidade e quem os fornece (ex. 
escolas, saúde)?

• Há organizações da sociedade civil atuando na comunidade (ONGs, organizações 
comunitárias e privadas)?

estudo da continuidade educacional

investigue:

• Em média, quantos dias letivos são perdidos, e não repostos, a cada ano devido a desastres?

• Em média, durante quantos dias a escola é utilizada como abrigo ou centro de coleta 
temporários?

• A escola possui um local alternativo onde as aulas podem ocorrer, caso a escola 
propriamente dita seja danificada ou se torne inacessível?

• A escola possui materiais para providenciar espaços de aprendizagem temporários, caso 
necessário?

• Os professores e alunos estão prontos para retornar à escola o quanto antes após os 
impactos de um desastre?

• Há métodos alternativos para continuar ou iniciar trabalhos escolares, caso os alunos não 
possam vir à escola?
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estudo de manutenção anual

Fonte: Wakeman, Nigel (2003). 
A Manual for the Use of Schools and Communities in the Maintenance of Primary School Buildings

estudos de manutenção anuais: campus escolar

 item para manutenção Responsabilidade Problema Ação Tomada

Poda de árvores e arbustos

Verificar e remover cupinzeiros

Verificar bueiros e escoamentos em busca de defeitos

Verificar se as fossas sépticas estão cheias

Verificar as tampas das câmaras de inspeção e fossas sépticas

Verificar mecanismos de drenagem em busca de defeitos

Verificar tubulações de água

Verificar poços em busca de defeitos

Verificar bombas manuais

Verificar bombas elétricas

Verificar caixas d’água

Verificar o calçamento no entorno de prédios

Verificar vias e estradas

Verificar muros, grades e portões

   

estudos de manutenção anuais: Área eXterna de prÉdios

prédio: item para manutenção Responsabilidade Problema Ação Tomada

Verificar telhas

Verificar telhas de aço corrugado e fibrocimento

Verificas calhas e canos

Verificar fáscias dos telhados

Verificar fixação dos telhados

Verificar tetos externos

Verificar paredes em busca de rachaduras e falhas

Verificar o piso de varandas

Verificar instalações elétricas externas
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prédios em aço: item para manutenção Responsabilidade Problema Ação Tomada

Verificar todas as armações de aço

Verificar revestimentos de aço

prédios em madeira:

Verificar revestimentos de madeira

Verificar armações de madeira

Verificar o piso de varandas

prédios em concreto armado:

Verificar fissuras e aço exposto

Verificar danos causados pela água

prédios em alvenaria:

Verificar fissuras e aço exposto

Verificar tijolos danificados

Verificar danos causados pela água

prédios em tijolo:

Verificar danos causados pela água

estudos de manutenção anuais: Área interna de prÉdios

prédio: item para manutenção Responsabilidade Problema Ação Tomada

Verificar tetos

Verificar estruturas dos telhados

Verificar pisos

Verificar rodapés

Verificar portas, molduras e ferragens

Verificar janelas, molduras e ferragens

Verificar basculantes

Verificar venezianas

Verificar banheiros

Verificar ralos do chão, lavatórios e pias

Verificar caixas d’água

Verificar instalações elétricas completas

Verificar quadros de giz e outros acessórios

Verificar mobília
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prédios em madeira: item para manutenção Responsabilidade Problema Ação Tomada

Checar paredes

Checar pisos

Checar rodapés

prédios em concreto armado:

Verificar fissuras e aço exposto

Verificar danos causados pela água

prédios em alvenaria:

prédios em tijolo:

Verificar danos causados pela água

minimizando riscos: 

caça aos perigos do terremoto nas salas da escola

temas: disciplinas: nível:

• Conhecendo os riscos • Linguagens • Educação Infantil

• Decidindo o que fazer • Ciências e Matemática • Fundamental – Início

• Minimizando riscos • Estudos Sociais, História, Geografia • Fundamental – Final 

• Aprendendo a reagir • Artes Plásticas e Drama • Ensino Médio – Início 

• Praticando e aperfeiçoando • Competências para a Vida • Ensino Médio – Final 

• Compartilhando e agindo • Atividades Extracurriculares

objetivo

• Completar a caça aos perigos do terremoto em todas as salas da escola, de modo a 
identificar tudo aquilo que pode ferir ou causar morte às pessoas ao cair, deslizar ou colidir 
durante um terremoto, além de bens materiais de valor que possam ser danificados.

resultado de aprendizagem

• Identificar riscos de elementos e conteúdos não-estruturais de edifícios durante um 
terremoto. 

• Trabalhar em grupos de modo a contribuir com a avaliação de riscos da escola.
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materiais

• Para os alunos mais velhos, pode ser utilizada uma cópia em branco do plano de ação 
escolar para a redução de riscos não-estruturais de terremotos. 

passo-a-passo

parte 1: conhecendo o s riscos

1. Peça que os alunos imaginem o que pode acontecer na sala de aula ou em outras salas 
da escola durante um terremoto. Escrevas as ideias no quadro. (Embora seja natural que 
os alunos deem exemplos de dano aos edifícios, tente distinguir entre estes e danos não 
estruturais, que são o foco desta atividade). (Caso você tenha acesso a computador e 
internet, os alunos podem jogar o jogo “Vença o terremoto”).

2. Explique que terremotos podem causar lesões não só como resultado de danos às 
estruturas dos prédios, mas também por conta de objetos tanto no interior quanto no exterior 
das construções, que podem tombar, escorregar ou quebrar durante o tremor. Em um 
terremoto forte, objetos podem cair, escorregar ou ser arremessados. Peça que os alunos 
pensem sobre o movimento no interior de um carro ao frear (inércia), e quando a terra se 
move. Os alunos podem ficar de pé e se mover como um terremoto, enquanto olham em 
volta. (Consulte o Histórico de Danos Não-Estruturais em Terremotos quando necessário).

3. Desenhe 6 colunas no quadro com títulos mostrando os tipos de riscos (com palavras ou 
diagramas):

     Prioridade: O que 
     alta podemos fazer 
   

Níveis de Risco
  média para ampliar  

 O que    baixa a segurança?

  1. pode causar 2. É custoso 3. É importante 
lesões ou bloquear para substituir para nós 
as saídas

Peça que os alunos pensem sobre três diferentes níveis de risco, o que os ajudará a 
priorizar o que deve ser feito, entre Alto, Médio e Baixo.

4. Com os alunos mais novos, trabalhe em um grupo grande para completar a tabela no 
quadro. Obtenha ideias sobre como eles podem ser transportados ou protegidos. Para os 
alunos mais velhos, divida-os em grupos para cobrir cada uma das salas da escola.

Peça que cada grupo faça uma tabela com estes 6 tópicos, e apresente suas listas, bem 
como ideias acerca do que pode ser feito.

parte 2: minimizando os riscos:

1. Mova tudo o que puder ser facilmente deslocado agora. Faça uma lista do que restou, 
utilizando as três categorias acima, e forneça uma cópia desta lista para o responsável pelo 
Comitê Escolar de Segurança ou de Gestão de Desastres.
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2. Explique que podemos tomar precauções para muitos objetos e condições que sejam 
perigosos. Por exemplo: a estante de livros pode ser fixada à parede com parafusos, os objetos 
pesados e quebráveis podem ser armazenados em prateleiras mais baixas, os armários podem 
ser colocados afastados das saídas e vias de acesso e os extintores de incêndio podem ser 
posicionados em locais de fácil acesso. O objetivo de se fixar itens de modo a não tombarem ou 
deslizarem é que se movam junto com a estrutura do prédio, ao invés de serem arremessados.

3. Os alunos mais velhos podem escrever as ações para minimizar riscos em frases utilizando 
os verbos corretos (ex. fixar móveis altos e pesados, desobstruir vias de saída, mover objetos 
pesados ou quebráveis para prateleiras baixas, etc.).

4. Colete as informações e liste-as no plano de ação escolar para a redução de riscos não-
estruturais de terremotos, bem como uma estimativa de custos, desenvolvendo um orçamento 
para este tipo de situação.

avaliação

• Os formulários e documentos devem ser preenchidos corretamente, bem como um relatório 
de melhorias na segurança.

• Peça que os alunos escrevam um artigo sobre tais melhorias e afixe-o no mural, publique no 
jornal da escola ou distribua como um comunicado oficial.

 

Histórico

danos não-estruturais causados por terremotos ao redor do mundo

danos não-estruturais causados por terremotos em escolas nos e.u.a.

coalinga, california (m=6,5) em 1983: Baseado em relatório preparado por E. Robert Bulman 
para Charles S. Terrell, Jr., Superintendente Escolar de San Bernardino County, California.

Às 16:42 na segunda-feira, 2 de maio de 1983, um terremoto de magnitude 6,5 na escala 
Richter atingiu a área de Coalinga. Segundos depois, houve um novo tremor de magnitude 5,0 
na escala Richter. Coalinga possui três escolas primárias, uma escola de ensino fundamental 
e uma escola de ensino médio, atendendo a aproximadamente 1900 alunos. Os prédios das 
escolas foram construídos entre 1939 e 1955. Eles contêm 75 salas de aula, além de ginásios, 
auditórios, bibliotecas e salas multiuso. O Superintendente Terrell acredita que teriam havido 
mortes e lesões graves caso as escolas estivessem em período letivo. Segue relatório dos 
danos não-estruturais causados a estas escolas.

janelas: Grandes janelas sofreram e causaram os maiores danos. A janela da biblioteca 
da escola de ensino fundamental tinha 31 anos e tinha painéis de vidro medindo 
aproximadamente 2,5m x 3,0m nas paredes norte e sul. O vidro não era temperado. Todas as 
janelas implodiram e deixaram o piso coberto por pedaços afiados de vidro. Placas de piso e 
mobília de madeira foram arrancados por estilhaços.

luminárias: Aproximadamente 1000 lâmpadas fluorescentes caíram das luminárias e 
quebraram. Todas as luminárias nas escolas primárias caíram, e várias em outros prédios. 
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Nenhuma das luminárias suspensas possuía correntes de segurança. Peças de vidro das 
luminárias embutidas mais antigas foram removidas e quebradas. 

tetos: Tetos rebaixados que haviam sido mal instalados caíram. Tetos fixos também caíram, 
principalmente no entorno de tubos de ventilação e iluminação.

porões e fornecimento de energia elétrica: Canos de água que abasteciam os edifícios através 
de paredes de concreto foram rompidos devido ao movimento das paredes. Porões foram 
inundados a 1,5m. Considerando que todo o fornecimento de energia elétrica e quadros de 
disjuntores para estes prédios se localizavam nos porões, todos foram destruídos pela água.

vazamentos Químicos: No laboratório de química no segundo andar da escola de ensino 
médio, frascos contendo ácido sulfúrico e outros produtos químicos armazenados em armários 
abertos tombaram e quebraram. O ácido corroeu o piso até o primeiro andar. As portas dos 
armários foram abertas e as portas de vidro quebraram, permitindo que os produtos vazassem. 
Como não havia ventilação elétrica, vapores tóxicos se espalharam pelo prédio.

mobília e outros itens: Arquivos foram arremessados pelas salas; estantes de livros, armários 
e prateleiras caíram. Prensas e tornos mecânicos caíram. Máquinas de escrever foram 
arremessadas. Gaiolas de metal para animais e suprimentos armazenados no topo de armários de 
2m de altura vieram ao chão. Telões e mapas suspensos pareciam projéteis. Armários na escola 
de ensino médio estavam presos por buchas expansíveis mas não estavam seguros por pinos 
borboleta. Eles foram arrancados das paredes e caíram no chão.Paralelamente aos requerimentos 
de segurança para estruturas prediais, o design resistente a terremotos foi desenvolvido 
recentemente visando a proteção do conteúdo dos edifícios e equipamentos importantes.

#   #   # 

danos causados por terremoto a escola em caleXico, california. abril de 2010

   

Cortesia de Kelly B. Huston, ProCom para Kate Long, California Office of Emergency Services
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danos causados por terremoto a escola em niigata, japão, 2004

Histórico – Danos Não-Estruturais Causados por Terremoto

danos não-estruturais causados por terremoto em escolas na turQuia

danos não-estruturais em prédios de escolas foram observados após estes terremotos: 
tunceli – pülümür (m=6,1) e bingöl (m=6,4) em 2003

No terremoto de Tunceli-Pülümür (M=6,1) em 27 de janeiro de 2003, todo o teto 
suspenso da Escola Interna Pülümür for danificado, e os azulejos das paredes dos banheiros 
e cozinhas caíram. As luminárias e lâmpadas fluorescentes quebraram e caíram. O reboco 
das paredes rachou durante o terremoto. Os sistemas de canos e dutos na cozinha foram 
profundamente danificados. As instalações elétricas, de aquecimento central e água também 
foram profundamente danificadas. As camas nos dormitórios moveram-se. As dobradiças 
e portas de armários quebraram. A maioria dos armários tombou e muitos bloquearam as 
saídas, prejudicando a evacuação e constituindo risco para os alunos. Enquanto as paredes 
desmoronavam, os pedaços caíam sobre as camas, constituindo um grande perigo. Por sorte, 
o terremoto ocorreu durante a manhã, quando os alunos não estavam nos dormitórios, o 
que minimizou lesões e mortes. (Observação do Dr. Doğan Kalafat, Diretor da Universidade 
Boğaziçi, Observatório Kandilli e Instituto de Pesquisa de Terremotos (KOERI), Ulusal Deprem 
Izleme Merkezi (UDİM). 
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Cortesia: Dr. Doğan Kalafat, B.Ü., KOERI, UDİM

No terremoto em bingöl (M=6,4) quase todos os armários nas salas caíram sobre as 
mesas dos professores. Os produtos químicos nos laboratórios foram derramados, causando 
possíveis emissões tóxicas e fogo. Muitas lâmpadas fluorescentes caíram de seus encaixes 
durante o terremoto, quebrando e danificando as áreas em seu entorno. (Observação de 
Cüneyt Tüzün, MSCE, Assistente de Pesquisa, Universidade Boğaziçi, Observatório Kandilli e 
Instituto de Pesquisa de Terremotos (KOERI), Departamento de Engenharia de Terremotos)

 

Cortesia: Cüneyt Tüzün, B.Ü., KOERI, Engenharia de Terremotos
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redução de riscos não-estruturais

Elementos não-estruturais são parte dos edifícios, sua mobília e conteúdos com exceção 
da estrutura propriamente dita. Em outras palavras, constituem tudo exceto o sistema estrutural 
(colunas, vigas, pisos, paredes estruturais, telhado e fundação). Durante um terremoto, alguns 
elementos não-estruturais podem apresentar perigo às pessoas ou sofrer danos. 

Terremotos com maior magnitude podem criar tragédias devastadoras para a comunidade, 
incluindo mortes, lesões, perda de moradias, trabalho e comunidades. No entanto, 
aprendemos por meio de terremotos anteriores ao redor do mundo que muito disto pode 
ser evitado. Grandes lesões, perdas econômicas e até mesmo mortes podem ser evitados 
simplesmente ao tornar os itens em nossos prédios mais seguros durante terremotos. 

É importante considerar os itens a seguir para a redução de riscos não-estruturais:

• Ondas sísmicas podem vir de qualquer direção.

• Objetos podem cair, deslizar ou colidir.

• Objetos com altura maior que a largura podem tombar.

• Objetos com rodas ou em pisos escorregadios podem deslizar.

• Objetos podem colidir uns com os outros.

• É importante fixar objetos com os materiais e métodos corretos.

• Caso haja espaço atrás de um item, deve-se utilizar forros.

Itens que podem tombar com facilidade:

• Objetos com altura maior que a largura

• Objetos cujo topo é pesado

Itens que podem deslizar com facilidade:

• Objetos que possuem rodas

• Objetos sobre pisos escorregadios, como azulejos ou madeira

• Objetos cuja base é mais pesada que o topo

Considerar ainda:

• Paredes podem ser danificadas – tijolos podem cair.

• Janelas de vidro podem se estilhaçar,

• Luminárias ou estilhaços de tetos suspensos podem cair.

• Estantes de livros, móveis e equipamentos podem tombar.

• Objetos em prateleiras ou presos a paredes podem cair.

• Telhas ou tijolos podem cair do teto ou das paredes.

• Fogo como resultado de danos a tubos de gás ou fiação elétrica

• Alagamentos como resultado de danos a tubulação ou caixas d’água. 

• Líquidos ou gases tóxicos e perigosos podem resultar de vazamento químico.
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riscos não-estruturais nas salas escolares: Questões a se considerar

• As mesas e cadeiras estão em locais onde não poderão deslizar e bloquear saídas?

• As máquinas grandes e pesadas estão fixas a paredes ou ao chão e em locais onde não 
poderão deslizar, cair ou bloquear saídas?

• O topo de arquivos altos (4 ou 5 gavetas) está fixado à parede?

• Os computadores de mesa estão fixados às estações de trabalho?

• As estantes de livros e armários estão fixados à parede e/ou um ao outro?

• As vitrines e aquários estão protegidos de tombamentos ou deslizamentos?

• Equipamentos de vendas estão seguros contra tombamentos ou deslizamentos?

• Os equipamentos sobre rodas estão protegidos de movimentos?

• Os objetos pesados (mais de 2kg) que estejam presos a paredes estão firmemente 
ancorados à estrutura do prédio?

• Objetos de decoração pesados, afiados ou quebráveis estão seguramente presos por 
ganchos fechados, por exemplo?

• Livros e materiais armazenados em prateleiras possuem contenção adequada para impedir 
que sejam arremessados?

• Os produtos químicos estão seguros em prateleiras nos laboratórios? Produtos 
químicos potencialmente perigosos estão armazenados de forma segura? As áreas de 
armazenamento de produtos químicos são ventiladas e localizadas longe de saídas e 
corredores? Há um inventário atualizado dos produtos químicos armazenados?

• As luminárias com lâmpadas fluorescentes estão meramente apoiadas no teto ou possuem 
outra forma de suporte?

• Os painéis do teto e treliças estão seguramente fixados?

• As luminárias irão mover-se livremente, sem chocar-se umas com as outras, caso se movam 
em um ângulo de 45 graus?

• Os extintores de incêndio estão seguramente fixados?

• Caso haja vasos de plantas e outros itens pesados no topo de armários ou em outros locais 
suspensos, eles estão fixados?

• Você percebe outros riscos não incluídos nesta lista? Liste-os abaixo.
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fiXação de itens

O objetivo de se fixar itens de modo a não tombarem ou deslizarem é que se movam junto 
com a estrutura do prédio, ao invés de serem arremessados. É importante considerar como e onde 
os itens serão fixados. É importante também escolher uma parte estável do prédio, e o número e 
tamanho apropriado de parafusos e escoras, considerando-se o peso e tamanho do item.

passo 1: Estime o peso aproximado do item a ser fixado.

passo 2: Escolha o número e tipo de fixadores.

passo 3: Decida onde fixar o item ao edifício ou a superfície plana.

passo 4: Determine o tamanho e tipo apropriado de parafusos e escoras.

passo 5: Decida como fixar a mobília (com parafusos ou autoadesivo). É importante certificar-se 
de que mesas, armários e prateleiras nos quais outros itens são fixados, estejam por sua vez fixos.

Sugestões básicas para a redução dos riscos não-estruturais

• Fixe mobília pesada, fogões e eletrodomésticos

• Fixe equipamentos que utilizam fogo, gás ou eletricidade

• Fixe estantes de livros ao teto ou a paredes

• Mova itens pesados que estejam no topo de estantes para a base das mesmas

• Instale trincos ou fechos às portas de armários que contenham objetos quebráveis

• Fixe os quadros-negros, quadros, relógios e espelhos com ganchos de metal fechados

• Armazene adequadamente produtos químicos inflamáveis e materiais perigosos

Fontes: Universidade Boğaziçı - KDRAE e FEMA, Investigação Sísmica
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plano de ação escolar para a redução de riscos 
não-estruturais de terremotos 

Nome da Escola: Data da Caça aos Riscos:

Nome do Edifício: Caça aos Riscos conduzida por:

Número/Nome da Sala: 

 Tipo de Risco 
 (marque todos que se aplicam) 

Prioridade
 

Observações
 

riscos potenciais  
   A=Alta 
   M=Média O que pode ser feito 

 mobília e equipamentos:  B=Baixa

Estantes de livros

Armários

Mostruários

Arquivos

Equip. Eletrônicos

Quadro negro/branco

Ventiladores

Extintor de Incêndio

Estantes de armazenagem

Equipamentos de som

Equipamentos de cozinha

teto e suspensos:

Luminárias

Teto Suspenso

Ar-condicionado

Caixa d’água

Decorações

itens presos a paredes:

Prateleiras

Quadros

outros:

Portas que não se abrem para fora
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preparando-se para reagir:

procedimentos de operação 
padrão para emergências 
e desastres
tempo para ensinar: 1 hora. Por favor considere que o 
tempo é aproximado e flexível.

objetivo

• Recordar regras de segurança, dominar os 6 procedimentos de operação padrão para 
emergências e desastres, e se familiarizar com a Árvore de Decisões em Procedimentos de 
Emergência.

resultado de aprendizagem

• Recordar regras básicas de segurança

• Dominar procedimentos de operação padrão

materiais e preparação

• Árvore de Decisões em Procedimentos de Emergência

• Regras de Segurança

passo-a-passo

1. Lembre os alunos sobre as regras de segurança que eles conhecem e certifique-se de que 
todos lembram e estão confortáveis com elas.

2. Utilizando o recurso para professores sobre procedimentos de operação padrão, 
explique a Árvore de decisões em procedimentos de emergência, começando pelo topo 
e apontando que ela começa com a identificação do tipo de risco a ser enfrentado: então 
pergunte apenas três questões chave para decidir sobre a coisa certa a fazer (5-10 min).

3. Divida os alunos em grupos de 5 e dê a cada grupo uma folha de papel com uma destas 
palavras. Em cada caso, peça que discutam utilizando a árvore de decisões o que deverá 
ser feito – e pratiquem esta atividade (10 min)

• Terremoto 

• Fumaça na sala de aula

• Chuva causando alagamentos 

• Chuva de granizo

4. Peça que cada grupo demonstre o que fazer, e convide a turma para participar da melhor 
maneira possível. (30 min)
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 avaliação

• Discuta como os alunos podem aperfeiçoar os procedimentos de operação padrão. Informe 
que na próxima sessão eles aprenderão mais sobre a condução de simulados e ajudarão a 
ensinar estas habilidades aos demais.

 

preparando-se para reagir
praticando simulados na escola

  

objetivo

• Lembrar as regras de segurança, dominar os 5 procedimentos 
de operação padrão para emergências e desastres

resultado de aprendizagem

• Lembrar regras básicas de segurança

• Dominar procedimentos de operação padrão e regras de evacuação

• Alunos e pais compreenderem os procedimentos de liberação de emergência em situações reais

materiais e preparação

• Materiais necessários: checklist do professor, lista de contatos de liberação de emergência, 
kit de primeiros socorros, alto-falantes, bolsas contento provisões essenciais

• Preparação: o professor deve completar a checklist, informar os pais que será feito um 
simulado de evacuação e testar os procedimentos de emergência para liberação de alunos

passo-a-passo

1. Utilizando as orientações fornecidas em habilidades de resposta e provisões demonstre os 
Procedimentos de Operação Padrão com os alunos

2. Ensine aos alunos as regras para uma evacuação segura utilizando as orientações fornecidas

3. Encoraje os alunos a levar o simulado a sério. Informe que vocês não irão praticar a 
evacuação do edifício. Veja os cenários simulados fornecidos no guia do professor. Prepare 
a localização para evacuação (utilizando o mapa da escola), o kit de primeiros socorros e o 
equipamento de supressão de fogo.

4. Pratique a simulação incluindo os procedimentos para liberação de alunos e a evacuação 
reversa, para que os alunos retornem às salas.

 avaliação

• Discuta com os professores e alunos, e atualize o plano de ação com o conteúdo aprendido.
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preparando-se para reagir

organizando a resposta a desastres
 (Para escolas maiores)

tempo para ensinar: 1 hora. Favor considerar que todo o tempo é aproximado e flexível, 
baseado na faixa etária e habilidade do seu grupo e no entusiasmo com o assunto.

objetivo

• Introduzir aos alunos o conceito de sistemas de organização padrão pós-desastres e auxiliá-
los a compartilhar o conhecimento com os demais

resultado de aprendizagem

1. Ser capaz de reconhecer necessidades funcionais e organizar uma divisão de tarefas após o 
impacto de um desastre

2. Vivenciar o estabelecimento de ordem ao caos

3. Vivenciar e refletir criticamente sobre uma simulação

materiais e preparação

• Quadro de Sistema de Comando em Incidentes

• De 3 a 12 pedaços de papelão ou papel rígido. Algo para fazer furos no 
topo de cada lado. Corda ou fita para transformá-los em colares.

• Uma cópia de Colares de Sistema de Comando em Incidentes (para escolas maiores e de 
Ensino Médio, imprima dos Formulários de Planejamento)

• Cola para fixar a lista de responsabilidades ao verso do colar.

• Caneta grossa para escrever o nome da função na frente do colar.

• Caixa grande para que os alunos depositem os itens que encontrarem ou confeccionarem.

• Script da Esquete de Sistema de Comando em Incidentes

passo-a-passo

1. Pergunte aos alunos se eles já estiveram envolvidos em um desastre e como se sentiram 
logo após o ocorrido. Explique que uma situação pós-desastre pode parecer fora do controle 
e caótica, mas que eles poderão aprender as habilidades organizacionais necessárias para 
tornar possível que todos participem da situação. Utilize o quadro de Sistema de Comando 
em Incidentes e a descrição dos colares de SCI para explicá-las de forma breve. Ainda 
que estes times sejam liderados por adultos responsáveis, os alunos podem ajudar na 
conscientização sobre como isto deve ser feito ao apresentarem um esquete. (10 min).
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2. Encoraje os alunos a se organizarem e escolherem um Diretor para o esquete, e então 
lerem juntos, distribuindo papeis e apresentando. No processo, eles estarão praticando 
habilidades de organização e cooperação. Os alunos conduzem o Sistema de Comando em 
Incidentes utilizando a dramatização, indo além da sala de aula caso necessário. Encoraje 
cada aluno a participar, se possível, mesmo se não estiverem confiantes.

3. Forneça 30 minutos para que os alunos se organizem para a apresentação. (30 min)

4. Apresentação (10 min)

5. Encoraje os alunos a avaliarem o trabalho, como se sentiram, porquê fizeram determinada 
ação e o que pode ser feito na próxima apresentação, (10 min)

multiplicação para a comunidade

• Peça que os alunos organizem efeitos sonoros e pratiquem mais no horário após a escola, 
e então apresentem o esquete para o Comitê Escolar de Gestão de Desastres, e então para 
toda a escola e comunidade. 

• Envolva a comunidade ao recapitular o Sistema de Comando em Incidentes.

Favor notar: O Comandante em Incidentes é geralmente a pessoa mais experiente no 
local, mas pode começar com quem quer que esteja presente, sendo transmitido quando 
alguém responsável chegar. Os outros trabalhos são feitos pela pessoa mais capacitada. 

Embora estes trabalhos sejam geralmente feitos por adultos responsáveis, os alunos 
podem auxiliar na conscientização sobre como este sistema flexível funciona.

colares de sistema de comando em incidentes 
– conjunto nível 1
comandante em incidentes

As responsabilidades do comandante em incidentes são:

• Iniciar e finalizar a resposta de emergência

• Selecionar um líder de operações (o melhor gestor) e um líder de logística (o melhor 
organizador).

• Avaliar o tipo e o escopo da emergência.

• Determinar ameaças à vida humana e estruturas, e a necessidade de apoio externo.

• Coordenar tarefas emergenciais conforme necessário.

• Dar instruções para evacuação da área se necessário.

• comunicação com alunos e público, e registro.
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NOTA: Dê ao Líder de Operações e ao Líder de Logística seus colares. 
(Eles irão distribuir os demais). Caso você tenha suporte suficiente, 
você pode designar uma pessoa para organizar a comunicação.

lÍder de operações

As responsabilidades do líder de operações são:

• Manter contato com o Centro de Comando de Incidentes.

• Criar listas de alunos desaparecidos.

• Direcionar voluntários. Colocar a segurança em primeiro lugar. Designar um responsável pela 
segurança!

• Enviar equipes de adultos para buscas simples e resgate quando necessários. 

• Fornecer primeiros socorros no local, desde que não esteja em perigo.

• Fornecer apoio psicológico e estabelecer sistemas de companheiros entre os alunos.

• supervisionar os alunos na área de segurança, com atividades tranquilas.

• Controlar a liberação de alunos somente aos pais ou familiares conhecidos.

NOTA: Para cada função em negrito, caso haja auxiliares suficientes, você pode selecionar 
um líder e dar a cada um deles um colar. Peça que esta pessoa trabalhe com no mínimo 

uma outra pessoa, ou se necessário, organize um time, trabalhando em pares.

lÍder de logÍstica

As responsabilidades do líder de logística são:

• Fornecer suporte ao Comandante de Incidentes caso necessário

• organizar voluntários: adultos e alunos mais velhos, para auxiliar nas tarefas

• Água e alimentos: organizar alunos para distribuir água e alimentos

• abrigo: organizar os alunos para providenciar proteção contra o sol e a chuva

• saneamento: organizar voluntários para cavar fossas que possam ser cobertas com 
areia periodicamente, ou utilize baldes ou sacos plásticos para prevenir que os detritos 
contaminem a área.

NOTA: Para cada função em negrito, caso haja auxiliares suficientes, você pode 
selecionar um líder e dar a cada um deles um colar. Peça que esta pessoa trabalhe com 

no mínimo uma outra pessoa, ou se necessário, organize um time, trabalhando em pares.



185AtividAdes PArticiPAtivAs PArA o Aluno e A comunidAde

Quadros de sistema de comando em incidentes
O comandante em incidentes (CI) é geralmente o líder natural ou a pessoa mais experiente 

presente no começo do evento. Não espere até que alguém cumpra este papel. Ele pode ser 
transferido quando houver oportunidade. O CI solicita que o gestor mais competente conduza 
as operações e que a pessoa que melhor conhece a área e os recursos e que trabalha melhor 
em organização cooperativa conduza a logística.

Dependendo do incidente e das necessidades cada equipe seleciona líderes para 
comandar os outros papeis e responsabilidades. Em grupos pequenos, alguns adultos 
desempenharão mais de um papel. Quando não há perigo envolvido, os alunos mais velhos e 
capazes poderão desempenhar papeis de liderança, e outros alunos também poderão ajudar. 

Este quadro pode ser preenchido com nomes, a lápis, pois precisarão ser alterados com o tempo 
e de acordo com as mudanças na situação, bem como quando as pessoas precisarem descansar.

líder:  

Voluntários e Equipe:

Abrigo e Saneamento:

Água e Alimentos:

Transporte e Trânsito:

  

comandante 
em incidentes

(inclui Comunicação e Segurança)

operações logística

líder: 

Segurança:

Supressão de Fogo e Buscas e 
Resgate Simples:

Primeiros Socorros:

Supervisão de Alunos e 
Suporte Psicológico:

Reunião Segura com Famílias:
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divisão funcional do trabalho pós-desastre
roteiro do esQuete: do caos ao empoderamento 

sinopse: Este é um esquete para 7 a 30 atores que é apresentado em círculo, no centro da 
plateia. No centro do círculo há uma caixa, de onde surgirão os adereços. A música dá o tom 
ao mudar de assustadora, alta e caótica para calma e baixa durante as ações em câmera 
lenta, e então, enquanto os atores se organizam e dividem seus trabalhos, a atividade adquire 
propósito e transmite de forma efetiva o domínio da situação.

instruções para o diretor: Distribua os seguintes papéis e reveja as instruções com todo o 
grupo. (Certifique-se de distribuir os papeis igualmente entre meninos e meninas).

• Diretor de Música/Efeitos Sonoros:

• Diretor de Adereços:

• Atores: – Comandante em Incidentes
– Líder de Operações
– Líder de Logística
– Supervisor de Alunos

Todos os demais (selecione uma pessoa para representar um idoso, um uma criança 
pequena, um ou dois pessoas com necessidades especiais, um ferido incapacitado de andar e 
um com um braço ferido. Os demais serão recrutados como Líderes de Equipes para trabalhos 
de SCI, ou serão os alunos esperando pacientemente e prontos para ajudar.)

instruções para o gerente de som/música: Não há falas neste esquete. Então, seu objetivo 
é criar músicas e efeitos sonoros que sejam altos e assustadores, e então altos e caóticos 
por um tempo, ficando então suaves e lentos (durante ações em câmera lenta), e então 
gradualmente harmoniosos e prazerosos, quando a ordem sobressair em meio ao caos.

instruções para o gerente de adereços: Você precisará do máximo possível destes. Caso não haja 
tempo, você pode desenhar figurar ou modelos destes objetos para a primeira apresentação.

Uma caixa grande para provisões de emergência. Ponha os seguintes itens na caixa: 

• 1 conjunto de colares SCI (3-12 pedaços de papelão)

• 3 Pranchetas • Megafone ou tubo de papel

• Dois recipientes com água • Apito

• Balde com areia ou extintor de incêndio • Cobertor

• Pedaço de pano e dois mastros ou bastões • Papel, lápis e canetas

• Kit de primeiros socorros ou um rolo de bandagens limpas

• Mesa e cadeira fora do círculo que possam ser trazidas para dentro (pode também ser um 
tapete grande) Fichário ou caderno com contatos de emergência
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instruções para os atores: No começo do esquete, iniciem em diferentes posições estáticas, 
fazendo diversas atividades do dia-a-dia. Alguns fingem ser mais novos, um ou dois com 
necessidades especiais, um idoso. Vocês estarão em silêncio, e fazendo mímicas de seus 
sentimentos e ações. Quando a música começar, demonstrem estar assustados, em pânico, 
gesticulando com os braços, de boca aberta, olhos arregalados em surpresa e medo, virando-
se ao redor, correndo, sem saber o que fazer ou para onde ir. O Comandante em Incidentes 
designará os Líderes de Operações e Logística, que recrutarão outros para compor as equipes 
de trabalho. Enquanto isto ocorre, caso você seja chamado para ajudar, participe do trabalho 
(sempre em silêncio). Gradualmente sua atenção se volta para o Comandante em Incidentes e, 
ao vê-lo utilizando o megafone, preste atenção e sente-se na área indicada, onde permanecerá 
calmo e paciente, confortando aos demais, fingindo falar baixo e sorrir de forma esperançosa. 
Caso esteja ferido, assim que uma área de primeiros socorros for estabelecida, dirija-se a ela.

instruções para o comandante em incidentes: Logo após o início do incidente, você deve olhar 
em volta, encontrar a caixa e verificar o conteúdo. Pegue os colares. Olhe-os dos dois lados. 
Coloque o que diz Comandante em Incidentes em letras grandes. (Coloque um capacete e um 
colete colorido – há um na caixa de adereços). Sinalize silenciosamente para que o Líder de 
Operações verifique a caixa. Mostre a ele o colar de Líder de Operações e ponha-o nele. Então 
chame a atenção do Líder de Logística e faça o mesmo. Finja conversar com os dois líderes, 
apontando outras pessoas. Mostre-os três pontos formando um triângulo ao redor do círculo: 
um para a área de Comando onde você estará, um local seguro para os alunos e outro para 
uma estação de primeiros socorros. Finja pedir ao Líder de Logística uma cadeira e uma mesa. 
Faça deste o local onde os líderes podem se comunicar com você regularmente, para que 
possa tomar decisões. Enquanto os líderes trabalham, utilize o megafone para comunicar-se 
com os demais. Finja fazer anúncios calmamente e sorrindo para encorajar os demais atores 
(que não possuem tarefas especiais) a virem até a área de reunião designada. Ao se reunirem, 
fale com eles e compartilhe informações (finja lembrá-los da reunião segura com famílias, e 
para que não utilizem telefones).

instruções para o líder de operações e líderes de equipes: Quando o CI olhar para você, vá 
até ele. Coloque o colar, leia o que está escrito no verso e demonstre entendimento. Selecione 
um grupo de pessoas para auxiliar: pelo menos um para Primeiros Socorros e um para 
reunião segura com famílias (caso o elenco seja grande, pode haver um para supressão de 
fogo). Dê a eles seus colares. Enquanto faz isso, peça que vão até o Líder de Logística para 
obter seus equipamentos. Aponte ainda a área de primeiros socorros e a área de reunião. 
A pessoa responsável pelos primeiros socorros irá encontrar um auxiliar, obter os materiais 
necessários do Líder de Logística e proceder a montar uma área de primeiros socorros. Dois 
auxiliares trarão as pessoas feridas para tratamento. A pessoa responsável pela reunião segura 
encontrará um auxiliar, obterá materiais com o Líder de Logística e se direcionarão para a área 
de reunião para supervisionar os alunos. Reporte ao CI regularmente.

instruções para o líder de logística e líderes de equipes: Quando o CI olhar para você, vá até 
ele. Coloque o colar e leia o que está escrito no verso. Você agora está responsável pela caixa 
de suprimentos. Primeiro recrute uma dupla de auxiliares. Dê a eles seus colares. Designe 
Água/Alimentos para um (dê a ele a água e peça que leve uma garrafa até a área de primeiros 
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socorros e a outra até a área de reunião, dando-a aos alunos) e Abrigo/Saneamento ao outro (dê 
a ele o pano e os bastões para montar uma cobertura). Quando o Líder da Equipe de Primeiros 
Socorros vier até você, dê a ele o kit de primeiros socorros. Quando o Líder da Área de Reunião 
vier até você, dê a ele o caderno. Recrute mais um auxiliar, ou dois alunos para trazerem a mesa 
e a cadeira ou tapete para o Comandante em Incidentes estabelecer a área, e então peça que 
retornem e esperem calmamente na área de reunião. Reporte ao CI regularmente.

Quando a música dá a entender que há calma e ordem, os atores sorriem uns para os outros e 
para a plateia. O time de CI se reúne e dá as mãos e agradece, e os alunos na área de reunião dão 
as mãos ou se abraçam e se movem para os lados, demonstrando solidariedade e confiança.

Fonte: Ahmet Turhan Altiner e Marla Petal

monitorando, compartilhando e multiplicando

#12 redução de 
risco de desastres em casa

 

objetivo

• Compartilhar a redução de risco de desastres com 
as famílias, para maior segurança em casa

resultado de aprendizagem

• Compartilhar conhecimentos e competências para a redução do risco de desastres entre a 
escola e o ambiente doméstico.

• Reconhecer que a redução do risco de desastres é responsabilidade de todos e deve ocorrer 
tanto na escola quando em casa, no trabalho e na comunidade.

materiais e preparação

• Na reunião de funcionários, discuta o papel dos professores e demais funcionários no caso 
de desastres, e a importância de cada família construir seu planejamento, para que possam 
estar disponíveis para auxiliar as crianças e acelerar o processo de continuidade educacional, 
no caso de emergências ou desastres. Enfatize o princípio de que todos devem ter um 
sistema de apoio local para auxiliá-los na área imediata de um desastre. Considere membros 
da equipe que possam não possuir outros sistemas de suporte e precisem se ausentar em 
caso de emergência para cuidar de filhos pequenos ou pais idosos.
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passo-a-passo

compartilhe com alunos e famílias

1. Pergunte aos alunos se eles já fizeram um planejamento de desastres em casa. Se sim, 
quais atitudes foram tomadas? Pergunte se eles conversam com a família durante o jantar 
ou em outros momentos? (10 mins)

2. Lembre aos alunos que estar preparados em caso de desastres é uma questão de 
pequenas atitudes. Forneça a cada um uma cópia do Plano de Desastres para a Família, 
para que levem para casa. Leia o conteúdo com eles, para que compreendam. (10 min)

3. Pratique a encenação de uma reunião de família para discutir o planejamento de desastres. 
(20 min) 

4. Pergunte aos alunos se eles esperam alguma resistência em casa, e se gostariam de 
encenar uma reunião de família para discutir planejamento de desastres. Se sim, encoraje-
os a utilizas adereços e fantasias e a representar diferentes papeis de membros da família. 
Divida-os em pequenos grupos de 5 a 6 alunos e peça que antecipem possíveis reações 
dos pais (desinteresse, fatalismo, irritação, interesse, entusiasmo). Deixe que pareça 
engraçado. Escolha o aluno mais persuasivo para fazer o papel do aluno, encorajando os 
pais a participarem. (20 min)

5. Peça que os alunos se dividam em pares e se comprometam a fazer uma pequena coisa 
que considerem que irá ajudar a família a tornar-se mais segura. Caminhe pela sala e peça 
que cada aluno compartilhe a ideia que teve e o que prometeu fazer. Certifique-se de que as 
ideias são seguras e realistas, e mencione a ajuda que possam precisar, encorajando-os a 
seguir todos os passos planejados.

 avaliação

• Pergunte aos alunos como foi a atividade. Forneça o formulário novamente na próxima 
reunião de pais. Pergunte, de vez em quando, para checar que todos se lembram e têm 
feito o que prometeram. Encoraje-os sempre que relatarem alguma atitude feita em prol 
da segurança, ou que pedirem ajuda para lembrar e conduzir seus planos. Seja você um 
modelo, e demonstre sua prontidão. 
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plano de desastres para famílias
Marque conforme for completando.

avaliação e planejamento

[    ] Nós fazemos uma reunião familiar de planejamento de desastres a cada 6 meses (com a 
família próxima e outros membros). Identificamos nossos riscos e utilizamos esta lista.

[    ] Identificamos os locais mais seguros na casa para o caso de enfrentarmos algum desastre 
(ex: terremoto: longe de janelas, de objetos grandes e pesados que possam cair, e de 
objetos como aquecedores, que podem causar fogo)

[    ] Identificamos saídas e saídas alternativas de nossa casa ou prédio.

[    ] Procuramos e identificamos riscos em nossa casa (ex. mobília ou equipamentos que 
podem cair ou deslizar durante terremotos ou enchentes) e no ambiente (ex. locais com 
materiais perigosos)

[    ] Conhecemos a pessoa a quem devemos contatar e seu telefone: (é ideal que seja um 
celular para o caso de mensagens de texto).

É:  .............................................................................................................................................................................

[    ] Sabemos que somente utilizaremos o telefone em caso de emergência física após um 
desastre. Utilizaremos o rádio e a televisão para informações.

[    ] Sabemos onde nos reunir:

Dentro da casa: ...................................................................................................................................................

Fora da casa: .......................................................................................................................................................

Fora da vizinhança: ...........................................................................................................................................

E temos um local privado para mensagens fora da casa.

[    ] Temos cópias de documentos importantes, além de endereços e números de telefone. 
Temos uma cópia com um contato de fora e/ou uma cópia na bolsa de provisões. 

[    ] Estamos compartilhando as informações com todos que conhecemos.

[    ] Participamos de planejamento de emergência em nossa comunidade.

[    ] Deixamos claras nossas expectativas para elaboradores de políticas locais, regionais e 
nacionais.
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proteção fÍsica

[    ] Nosso prédio foi projetado e construído de acordo com códigos sísmicos, de vento ou água.

[    ] Realizamos manutenção em nosso prédio, mantendo-o livre de umidade e reparando 
danos.

[    ] Possuímos equipamento de supressão de fogo (ex. balde de areia) e o mantemos com 
cuidado.

[    ] Possuímos heranças de família e itens de valor cultural, que poderiam se perder para 
próximas gerações, em segurança.

[    ] Temos materiais perigosos limitados, isolados e seguros de modo a prevenir vazamentos.

[    ] Temos sapatos e lanternas com pilhas novas próximos de nossas camas. Para 
alagamentos: possuímos equipamentos de flutuação ou colete salva-vidas no andar mais 
alto do prédio. Para fogo: eliminamos riscos de fogo ao redor de nossa residência. Para 
água e resíduos: criamos canais e estamos preparados para fazer sacos de areia.

[    ] Estamos protegidos de vidros quebrados com cortinas grossas, filme nos vidros ou 
venezianas.

[    ] Reduzimos, reutilizamos e reciclamos com consciência.

capacidade de resposta: Habilidades e provisões

[    ] Sabemos como apagar fogo.

[    ] Sabemos como desligar a eletricidade, água e gás.

[    ] Para alertas avançados: compreendemos sistemas de pré-alerta e sabemos como 
responder. 

[    ] Aprendemos primeiros socorros, busca e resgate simples, supressão de fogo, comunicação 
sem fio, natação ou habilidades de voluntariado comunitário em situação de desastres. 



192 Gestão participativa de riscos de desastres em escolas

 resumo de riscos que requerem ação no entorno da escola

   Qual é a prioridade  
 Qual é o risco? Onde está o risco? Alta/Média/Baixa O que deve ser feito?


