Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas - 10 de outubro

Orientações relativas à animação
“Sinais de Segurança”
Ensino Fundamental 1

Com objetivo de auxiliar a aplicação do conteúdo das aulas do ensino Fundamental 1, a Empresa
Brasil de Comunicação produziu a animação “Sinais de Segurança”, com orientação técnica da
Secretaria de Inspeção do Trabalho. É uma forma de introduzir às crianças, de forma divertida
e interessante, noções básicas em segurança e saúde, que vão nortear a vida toda e poderão
fazer a diferença quando, adultos, se confrontarem com situações de riscos em seus ambientes
de trabalho.
As animações tratam de situações corriqueiras que podem gerar consequências graves para a
saúde e integridade física desses estudantes. Procurar abordar situações de risco existentes
nas residências, no trajeto e na própria escola.
É mais um primeiro passo na formação de uma cidadania consciente de nossos jovens,
contribuindo com um país mais justo e com a preservação da qualidade de vida de sua população.
Sinais de Segurança
Sinais de Segurança são integrantes de toda uma sistematização de técnicas e métodos de
proteção e asseguração da vida, da saúde e do bem estar das pessoas, protegendo-as e
advertindo-as sobre situações de risco de onde podem sair lesionadas ou doentes. Embora muito
presentes (e obrigatórias) no mundo do trabalho, sinalização de segurança existe e deve ser
utilizada em todos os lugares que apresentem algum risco potencial. Tem como objetivo alertar
as pessoas sobre eventuais perigos existentes, a necessidade de utilização de equipamentos
protetores e outras informações imprescindíveis para segurança no local.
O vídeo traz algumas situações rotineiras para as crianças, que ora descrevemos:
1º situação: Fogão aceso - A animação mostra o risco que é deixar uma panela no fogão com o
gás ligado e o fogo aceso quando há crianças desacompanhadas. Acidentes com panelas em fogão
podem causar queimaduras pelos líquidos quentes em seu interior, que podem cair sobre as

crianças. Ação recomendada: crianças não podem ficar próximas ao fogão sem acompanhamento
e os cabos das panelas tem que ficar voltados para dentro, com utilização preferencial das
“bocas” mais distantes, ao fundo, fora do alcance das crianças. Sinal: Perigo, triângulo amarelo.
2ª situação: Piso molhado - a animação mostra uma criança sofrendo uma queda em virtude de
piso sem sinalização, em uma situação imaginária. Acidentes com quedas no mesmo nível podem
causar até morte. Ação recomendada: Pisos molhados devem ser sinalizados, evitando quedas.
Sinal: Triângulo amarelo.
3ª situação: Escada - novamente é descrita uma situação imaginária, com uma simulação de
queda em uma escada. Muitos acidentes, inclusive no ambiente escolar, ocorrem em escadas, seja
por falta de corrimão ou por falta de atenção.

Ação recomendada: Escadas devem ser

sinalizadas, todos devem utilizar o corrimão para subir e descer, cada um em sua vez, sem
empurrar os outros e sem correria. Sinal: Triângulo amarelo.
4ª situação: Celular - aproveitando a cena da escada, é mostrado uma criança com um celular,
com orientação para não utilização de celular na escada. Celular, quando não utilizado
corretamente, propicia a ocorrência de acidentes, principalmente em adolescentes, por não
prestarem atenção ao redor. São comuns quedas, impactos e até mesmo violência (assaltos). Ação
recomendada: Atenção ao utilizar o celular, evitando fazer em ambientes abertos ou quando se
está em movimento. Sinal: Triângulo amarelo.
5ª situação: Tomadas Elétricas - animação mostra narrador falando com criança sobre
equipamentos ligados em uma tomada. Ocorre um choque elétrico. Ação recomendada: Não
permitir acesso de crianças a ferros elétricos ligados e não passar roupas com crianças próximas
ao ferro elétrico. Atenção ao deixar o ferro em contato com produtos inflamáveis/combustíveis.
Sinal: Círculo vermelho.
6ª situação: Faixa de pedestre - criança atravessa a rua em local sem faixa de pedestre e sem
atenção, sendo quase atropelada por um carro. Ação recomendada: utilizar preferencialmente a
faixa de pedestre para atravessar a rua, sinalizando a passagem e verificando se foi visto pelos
motoristas. Sinal: Círculo azul.
7ª situação: Cinto de segurança - animação mostra uma criança sentada no banco com o cinto
de segurança. Ainda hoje ocorrem muitos acidentes de automóveis em que crianças sofrem
consequências mais graves por não estarem usando o cinto de segurança. Ação recomendada:
usar cinto de segurança, inclusive no banco traseiro do automóvel. Sinal: Círculo azul.
Muito bem, então o que faço durante a aula?
Basta seguir o plano de aula disponibilizado no site www.enit.trabalho.gov.br, para cada segmento.
Será preciso uma pequena apresentação do tema (sugiro a leitura das Orientações aos
Professores e o material produzido pela Fundacentro – Fundação Jorge Duprat de Figueiredo,
entidade de pesquisa ligada ao Ministério do Trabalho) e em seguida mostrar o vídeo. Após,
estimular os alunos a falarem sobre riscos relacionados às situações das animações, do seu
cotidiano ou mesmo vivido por familiares ou amigos.
Por fim, será concedido prazo para a realização de um desenho para o Ensino Fundamental 1 e de
uma frase para o Ensino Fundamental 2.

Viu?
Poderemos efetivamente contribuir para um País melhor para nós e para nossos filhos!
Participe!
Faça a diferença!

Realização:

