
CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

EM CASO DE EMERGÊNCIA
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Mantenha a calma.

Forneça ao atendente do Corpo de 
Bombeiros, o endereço da emergência
com nome da cidade, rua, número e 
algum ponto de referência.  
Confie e responda a todas as perguntas.

O serviço 193 destina-se a emergências.
EVITE TROTES.

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS

E M E R G Ê N C I A
193

www.corpodebombeiros.sp.gov.br

/corpodebombeirosdapmesp

@corpodebombeirosdapmesp

@bombeirospmesp

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br

DICAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO 
EM ÁREAS ESCOLARES

 Antes de sair de casa, verifique se todos os
passageiros do carro estão com cinto de 
segurança e se as crianças estão nos assentos 
adequados para o veículo particular.

 Atenção redobrada com os pedestres no
entorno das escolas. Não transite em alta 
velocidade próximo às áreas escolares.

 Nesses locais, o grande fluxo de pessoas 
exige maior atenção do motorista. Respeite
as faixas de pedestres.

 Fique atento aos sinais luminosos que 
auxiliam a travessia nas ruas. 

 Se você estacionar o carro e for à porta 
da escola caminhando, lembre-se de andar 
com as crianças na parte interna da calçada, 
se possível, sempre de mãos dadas, 
principalmente na hora de atravessar a rua.

Recomendamos aos jovens que evitem andar 
distraídos, com fone de ouvido em alto volume 
e usando do celular durante o percurso escolar. 
Procure atravessar sempre na faixa de pedestres 
e respeite a sinalização de trânsito.
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AJUDE A MANTER O AMBIENTE ESCOLAR SEGURO

É preciso ficar atento às condições
 de segurança no ambiente escolar.

Confira a seguir algumas dicas que irão 
ajudá-lo nessa tarefa.

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA

 As escolas/berçários devem ser locais seguros
 para os nossos filhos, pois eles permanecem a
maioria do tempo nesses ambientes.

Verifique se há telas de proteção nas janelas, 
e em vãos de lugares altos.

 Escadas e rampas devem ter piso de material
antiderrapante e corrimão. 

O banheiro dos alunos deve ser adaptado para
faixa etária das crianças.

Crianças devem ter supervisão constante
especialmente nos locais destinados à recreação.

Todos os brinquedos devem possuir selo do 
INMETRO e seguir as recomendações da Norma 
de segurança da ABNT de segurança.

Os brinquedos não devem possuir vãos entre
barras que possam aprisionar partes do corpo 
da criança.

O controle de roedores e animais peçonhentos 
deve ser feito regularmente na escola.

Mantenha uma lista com os números dos 
telefones de emergência em locais de fácil 
acesso.

RECREAÇÃO

Tomadas elétricas devem ser protegidas com 
tampas adequadas para essa finalidade.

Os berços devem ser certificados pelo Inmetro,
seguir as recomendações de segurança da ABNT
e só podem ser utilizados por uma criança por 
vez.

Evite brinquedos com cordas, correntes e tiras 
com mais de 15 cm por causa do risco de 
sufocamento.

Atente-se para partes que se destacam e podem
ser arremessadas ou engolidas por crianças.

Regularmente, deve ser feita uma inspeção em 
cada brinquedo para verificar seu estado de 
conservação e se eles não representam algum
risco às crianças.

Verifique se a escola possui sinalizações de 
emergência, bem como rota de fugas.

EVITAR, VIGIAR, ENSINAR E PROTEGER

Os móveis devem ter cantos arredondados e, 
sempre que possível, devem ser fixados à parede..

 Os equipamentos de segurança contra incêndio
deverão estar corretamente instalados de acordo
com as normas vigentes. Desta forma acidentes serão evitados.
 


