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O clue unt clirctor de seguranqa firz'?
Aldrn de trabalhar com a cornissirct de
scguranq'ir para estabeleccr pnrcedimcntos
dcfinidos. clc i responshvcl por avaliar
assun(os clc seguranga c educar os prof'es-
sorcs. l lncionirrios. pais e alunos sobre as
"rnclhrlres prirt icas". A contissicl deve scr
capacitada para prover conselho, imple-
rncnti lr mudanEas de procedimentos e
legulamentos. recomendar aEio e eliminar
programiis ou atividades consideradas
arriscadas. No entanto. mesmo que o
dirctor de seguranEa e a comissio estejan-r
l 'uncionando eticazmente. todos devem
tomilr parte ativa. porque a seguranEa 6
responsabil idade de todos.

Muitas instituiqoes educacionais t6m
comiss6es de seguranqa. mas deixam de
usd-las de modo eficaz. Freqi.ientemente,
esse _qrupo € convocado apenas depois que
um incidente ocon'eu. e as reuni6es sdo

u:

I cada ano. pais c tutores dccidenr

f l qu. escola scus fi lhos l 'r 'cqi-ientarao.

fl?rlvez lcnharn escolhido sua esco-
Ita pela cxcclcnte reputaclxr acadO-
f I n.rica ou pelos proltssores cristl los
altame ntc qualif icados. Talvez e scolherarn
pelas atividades cxtra-curriculares. No
entanto, 6 proviivcl que a seguranq'a de
seus l i lhos estcja entre as principais razitcs
por tcrem escolhido matriculi i- los ent sLlu
cscola. Demonstrarn assint sua confianga
na habi l idade da sua inst i tu icao de cuidar
de sua mais preciosa posse.

E sua escola digna dessa confianqa'?
Estri sua escola sendo fiel no pouco.
bem como no nruito. no que diz respei-
to a prover urr anrbiente seguro para o
aprendizado e crcscimento'? Quer seji i urr
educador ou um administrador. estd vocd
fazendo tudo que pode para salvaguardar
a esper: lnqa e a prot re\sa que us cr ian-

qlts rcpresentant ' l  Vrntos cxploral alguns
ckrs rndtuclos cluc podelu scr usackts pnra
garanti f  a scgLrran!:a clos l i r lcres cle arnlnhir
enquanto  1req i ien tam as  csco las  ac lvent is -
tas  ho je .

O diretor de seguranga e a
comissio de seguranga

Scguranqa cnvolve lodos os l lspectos
da educagao. dcsde o antbientc l ' isico at6
os re-gulamcntos e procedirnentos que
definem as operaEdes de sua cscola. Bons
hdbitos de seguranEa comeqam com o
estabelecimento de procedirnentos defini-
dos para as atividades patrocinadas pela
escola. Um diretor de seguranEa deve ser
designado para coordenar csse processo,
com o apoio da comissio de seguranqa.
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f-eitas quando o tempo 6 bem limitado para
todas as considerag6es.

Durante a reuniio de seguranqa, algu6m
pode relatar que um aluno foi f'erido no
parque de recreaElo. Todos ficam espan-
tados e tristes pelo incidente e perguntam
sobre u gravidade do l 'erimento. mJs u
discussio normalmente tennina af.

A comissio precisa aprofundar-se. O
equipamento estava ern boas condiqOes'l
Havia proteEdo no chdo (areia ou p6 de
serra. dependendo do local)' l  Havia um su-
pervisor'? A crianqa estava praticando uma
atividade acima do nivel de sua habil idade
ffsica'l Era uma atividade aprovada, ou
algo que a crianqa havia sido advertida clue
devia evitar'?

Estas sio as pcrguntas que envolvem
qLt(n, qLt?, onde, qturndt).e por qu?.1)mtr
vez qlle tenharl sido respondidas satisla-
toriamcnte. a comissho deve ti lrmulal rc-

Estar preparado 6 essencial em

situagio de emergGncia, quando

poucos segundos podem lazet a

diferenga entre a uida e a morte.

gularncntos para prevenir uma recorr€ncia.
Isso pode envolvcr rlelhorar o treinamento
dos supcrvisolcs do parque, novos regula-
mentos ou a troca de equiparnenlos. Todas
as vczcs quc rcgulanrentos satt) nrudados,
ccrtif iquc-sc dc cluc se-jam clararncntc co-
municaclos a todas as pcssoas necessitrias.
e desenvolva um plano dc acornpiinhamen-

to peri6dico para assegurar sua eficdcia.

Primeiros socorros
A maioria das escolas t6m estojo de

prirneiros \ocorros a disposiqio paru
emerg6ncias. Quando fbi a i i l t ima vez que
algu6m verificou para ver se o estojo tinha
material vencido e os trocou por estoque
novo? Quantos membros do seu quadro de
l 'uncioni r ios s io t re inudos em pr imeiros
socorros'l Em alguns lugares. o Estado
er ige que enfermeiras este. ium pre\entcs
durante o periodo escolar. Veritique as
exig€ncias para sua drea no escrit6rio dcr

-governo local.
Recomendamos tamb6m ter pelo menos

urn fr-rncionirrio ou prot-essor treinado em
ressuscitaEio cardiopulmonar (RCP). Afi-
xe uma lista atual das pessoas certif icadas
crn prirneiros socorros e RCP na sccrctari i i
e salas de aula. Estar preparado 6 essen-
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Seguranga envolve todos os

aspectos da educagio, desde

o ambiente fisico at6 os

regulamentos e procedimentos

que definem as opetag6es de sua

escola.

ralmentc, a prevengao 6 o melhor m6todo.
Mas as vezes, ir soluEio pode exigir que
outros se-iam trcinados para reconhccer o
perigo. para nrinirnizii- lo ou eviti i- lo. por
cxemplo. se seu prddio estiver locii l izado

em uma area propensa a enchentes, vocd
deve tomar as seguintes precauqdes:

. Aplicar uma demdo de tinta im-
perme6vel na base do edilicio para
impedir infi l traElo.

. Ter disponivel um estoque de sacos
de areia e areia.

. Evitar armazenar itens em dreas
baixas.

. Manter todas as estradas dentro da
propriedade abertas e l impas, caso
uma evacuagio seja necessiiria.

. Afixar sinais de advert6ncia nos
pontos da estrada que fieqtientemen-
te inundam.

Atividades de alto risco
Ao analisar riscos, nio se esqueqa de

atividades patrocinadas pela escola. tanto
no campus como fbra. Os alunos cm sua
escola participam de qualquer atividade dc"alto risco" cplc requcr conhecintento ou

cial em situaEio de emerg6ncia, quando
poucos segundos podem fazer a diferenQa
en t reav idaeamor te .

ProtegSo contra inc6ndio
E se comegar um incOndio em seu

pr6dio escolar nesse momento? Voc6
saberia onde levar seus alunos? Que rota
usaria para chegar Li? VocO j6 pensou em
uma rota secundiiria, caso a primeira esteja
bloqueada? VigilAncia e prontidio cons-
tantes s io essencia is  para emergencias. l
Isto n6o se aplica somente a inc6ndios,
mas tamb6m a outros tipos de crises tais
como tetremotos, atentados de viol6ncia
ou terrorismo fbra ou dentro da escola,
emerg6ncias m6dicas e perigos biol69icos,
e desastres rclacionados com o temDo.
Protocolos de emc196ncia devcrn deta lhar
quem e responsdvel por cada parte. e pro-
ver diretrizes sobre como proceder dcpois
que o perlgo passar.

A mfdia local pode enviar uma equipe
de fi lmagem ou pedir uma entrcvista, por
isso renha um porta-voz t re inut lo  pura l ic lur
com as perguntas da midia. Ao comuni-
car-se com a rnidia, lembre-se de que a
reputaqio da cscola bem como da igre.ja
estio em jogo.l

Notif icando soble o perigo
Quando encontra perigos em sua escola,

vocO os notif ica ) pessoa responsiivel'? A
escola tem um sistema cficaz de notif i-
cagao por escrito em vez de unt m6todo
de notif icaEio verbal? Muitas vezes, os
perigos nao slo reduzidos porque foram
notif icados verbalmente para algu6m que
depois esquece de tomar uma medida. E
importante estabelecer tanto um sistema
de notif icaElo por escrikt, bent como um
plano de acompanhamento para garantir
que os reparos tcnharn sido realizados
confbrme a especifi caEao.

Inspegio das instalag6es
Quando foi a fltima vez que voc6 fez

uma inspegio rigorosa em suas instala-
g6es? Ela incluiu a condigdo do pr6dio e
dos equipamentos, juntamente com toda
a atividade relacionada ao seu uso? Os
perigos descobertos durante a inspegdo
foram corrigidos? Manter vigilAncia sobre
possfveis riscos no teffeno da escola
permite que voc6 os repare antes que uma
crlse ocorra, reduzindo assim o risco de
acidente e dano.

As pessoas freqiientemente alegam
que eliminar ou minimizar certos perigos
6 simplesmente muito dispendioso. No
entanto, existem geralmente mais do que
um modo de remediar um perigo. Natu-
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treinamento especial (ttris como matdrias
que exijam o uso de f'enamentas el6tricas,
escalada de montanhas. certas seqii€ncias
de gindstica. equitaqio. e percurso enr
cabo de aEo)'l A escola prov6 ou exige
equipamento de seguranqa apropriado dos
alunos envolvidos em atividades de alto
risco e eventos desportivos'/ Verif iquc sua
ap6lice de seguro para ter certeza de qr-rc
ela cobre esses cvcntos ou at iv idades.

A escola 6 legalrncnte responsdvel por
inlbrrnar os pais or-l tutores sobre possfveis
riscos nas ativicladcs escolares. Autori-
zagires para tais cvcntos devem explicar
detalhaclanrcntc as ativiclades quc cstariur
nconteccndo. Muitas vczes, uma de ntancla
6 proposta polquc u acusaclo deixou dc
in l 'or rnar .a v i t i rna c/ou pais c los possfvc is
peri-u.os cla ativicladc.

Agires.judiciais t6nt se tornadcl coll lLllts
enr paises dcscnvolvidos. e seu nIntclo
cstir crcsccndo igutlntentc crn paises ertr
dcsenvoIv i rncnto.  Mcsrro os cnstos lcgais
para it r lclcsa contra aqr(-)es.jucliciais l l ' lcus-
saclus podcnr ser sisnificativos. (brnuni-
caqio clctalhlcla i frecll icntcntcnte a chavc
para recluzir a probabil idadc dc urna aquo
jr rd i t ' i l r l  ( ' ( )nt ru \Lr i l  esctr l l .  i r : r 'e . j t r  c  n lcsnl ( )
voc€ inc l iv iduul  r rcntc.

Transporte
Os riscos de transportltr alunos de casa

para a cscola c vice-versa tCrl atraido mui-
1u a atcnEio c la nr id ia desdc abl i l  dc 2(X)1.
quanclo a National Highway'l i 'al ' f ic Saf'cty
Adnrinistration ( NHTSA ) (Adnr i tt i .st ru;[i t t
Nuciotttrl tle Se,qurutrq'u tlc TrAtt.silo arn
Rtxlot' i tt.s). nos E,slaclos Llnidos. lanq'ou r-rnt
reluttir io sobrc os perigos das vans dc l-5
passagcifos. Essas vans nho esliro dcntlo
tlos paclri lcs de 6nibus escolarcs c t€rrr
tnui r r t  prohl th i I i t l r rc lc  t lc  t i rpot l r rcr r r  c l r r  s i t t r -
agircs dc emerg€ncia. causando f'erimentos
graves e at6 mesmo urortc. O lcto pode
sail se capotarem, aumcnti.rndo significali-
viltnente o rise 0 pilr i. l  ()\ pir:sir;.eiros.

A National Transportation Saltty Board
(NTSB) (Conrisstio Nuciornl t le Segurun-
q'rr uo'l iutt.sltorla), nos Estados Unidos,
investigou virrios acidcntcs graves que
salientan'r uma tend0ncia pcrtr-rrbadora.
Algurnas escolas tCm transportado alunos
para as atividadcs em veiculos qlle esteo
fbra dos padr6es f'ederais de protegdo do
passageiro contra acidentes em 6nibus
escolares. Durante url perfodo de I I
meses comeEando na primavera de 1998,
a NTSB investigou quatro acidentes que
resultaram em nove mortos e 36 f'eridos.
envolvendo 6nibus que nao estavam dentro
dos padr6es. A maioria das vit irnas, inclu-
sive oito das nove eram crianEas. Em cada

- 
risco de f'erimento e morte no caso de um
acidente'l

Uma outra causa importante de aci-
dentes de transporte sdo os motoristas
inexperientes. Muitas vezes. volunt6rios
que levam alunos para atividades escolares
esteo acostumados a dirigir carros peque-
nos. que sao muito mais fdceis de serem
rnanejados do que veiculos maiores como
vans. Tais motoristas t6m maior probabi-
l iclade de perder o controle de urr vefculo
maior em uma situaqao de emergdncia.
E,xigir o treinamento dos motoristas e
Llsar apeniis motoristas qualif icados sicr
dois passos vitais quc sua instituigho deve
tomar para evitar riscos de transporte.

Conclusio
Desenvolver c implernentar regula-

rnentos para prote-qer os alunos sob scus
cuidados 6 uma parte importante cla sua
rcsponsabil idade collo educador. Implan-
tar umil comissio dc scguranqa eticaz 6
inlportante para o bcm estar clos alunos.
I 'uncionirrios. prof'essores c outros que
r is i tam suas insta laqoes.  Mas f ina l rncnte,
cada rnernbrc do quadro dc l 'uncionlirios
cleve tomar intcrcssc pcssoal nos l lssun-
tos cle segurlnEa que al'etanr sua e scola e
trabalhar.jr.rntos para criar unt anrbiente
seguro. Lcnrbrc-sc de que a seguranga 6
responsabi l idaclc dc todos.
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caso.  a NTSB dcscobr iu que os f 'cr inrcn-
tos terian'r sido bem l'ncnos graves se as
vitirras estivesscm em vciculos dentro dos
padr6es f 'ederais dc scguranEa para 6nibus
escolal'es.'

Muitos Estados americanos proibiram o
uso de vans lbra dos padreies para o trans-
porte de alunos. Em 1974. o Congresso
votou uma lei contra a venda de vefculos
para de/  t )u rnuis  pas\ageiro\  prre o l ran\-
porte de estudantes em atividades escola-
res por nio estarem dentro dos padr6es.
Mas mesmo sem essas leis e as multas por
v io l i - lus.  por  que e lguern cneoraj r r ia  o
uso desses veiculos. vendo o aumento do
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