DADOS SOBRE ACIDENTES COM CRIANÇAS

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS

2017: Internações por acidente
0-14 (por idade)
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ADOTE O PROGRAMA

Fonte: ONG Criança Segura

2018: Mortes por acidente
0-14 (por idade)

Faça parte dessa corrente
de cidadania e proteção da vida,
adote o Programa Bombeiro
na Escola na sua rede de ensino e
veja os resultados de uma melhor
qualidade na educação que
reflete na vida de toda a
comunidade.
CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS
www.corpodebombeiros.sp.gov.br
/corpodebombeirosdapmesp
@corpodebombeirosdapmesp
@bombeirospmesp
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PROGRAMA BOMBEIRO NA ESCOLA
Acidentes são hoje a principal causa de
morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil.
Todos os anos, cerca de 3,6 mil crianças dessa
faixa etária morrem e outras 111 mil são
hospitalizadas
Para fazer frente a esse problema, foi criado o
Programa Bombeiro na Escola, que consiste no
encontro de um Bombeiro Educador, com alunos
do 4º e/ou 5º anos do ensino fundamental I ou do
8º e/ou 9º anos do ensino fundamental II, com
duração de 4 horas aula, sendo realizado em 02
ou 04 encontros.

Queimaduras e tratamentos iniciais;
Acidentes e tratamentos iniciais (crianças,
adultos e idosos);
Ferimentos e hemorragias;
Engasgamento (bebês e adultos);
Reanimação cardiopulmonar (RCP);
Afogamentos;
Pipas e uso de cerol.

Cartilhas de apoio:

As crianças e adolescentes que participam do
programa, muito além do conhecimento
adquirido, são vetores de cidadania para as
famílias e comunidades, pois o ensino fornecido
pelos Bombeiros Educadores transcende as
salas de aula.
Prova disso são exemplos como o do pequeno
Paulo Ricardo, da região de Presidente Prudente,
que salvou sua irmã de um engasgamento.
Sua mãe, que na hora ficou sem saber o que fazer
com a situação, disse que Paulo Ricardo, com muita
calma, acionou os Bombeiros e fez a manobra de
desengasgamento, que foi vital para salvar sua
irmãzinha. Isso tudo, graças ao conhecimento
adquirido no Programa Bombeiro na Escola.

Entre os temas ministrados estão assuntos como:
Acionamento do Corpo de Bombeiros;
Tetraedro do fogo;
Classes de incêndio;
Agentes extintores;
Principais causas de incêndios;
Uso de gás liquefeito de petróleo e natural;
Conduta correta em caso de incêndio;

O Programa na prática:

O material de apoio foi elaborado por bombeiros
e especialistas e é direcionado à faixa etária do
nível de escolaridade atendida pelo programa.

“Eu fiquei mais tranquila porque ele estava calmo
e soube dar assitência a ela. O que ele aprendeu
na escola foi muito importante, foi um alívio”
explanou a mãe de Paulo Ricardo.

