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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                                     Janeiro de 2014

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de Ícones
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Palavra do Professor-autor

Rede e-Tec Brasil7

Prezado(a) estudante,

Ao elaborarmos o material, pensamos em guiá-lo até o conhecimento dos 

principais conceitos e práticas da Manutenção Preventiva dos Ambientes Es-

colares que farão parte do cotidiano técnico profissional de sua caminhada 

na escola. Esperamos que ele possa ser de grande utilidade, constituindo-se 

em uma importante ferramenta na busca do conhecimento.

Este material é um instrumento de apoio que traz aspectos fundamentais 

das normas estaduais e federais para os interessados em obter uma visão 

abrangente do mundo da manutenção, prevenção e segurança na escola, 

uma vez que promove o entendimento de diversas abordagens dos aspec-

tos físicos, funcionais, de limpeza, conservação e prevenção nos ambientes 

escolares. 

Este material é constituído de textos explicativos, exercícios para auxiliar na 

reflexão sobre os assuntos abordados e indicações de referências que servi-

rão como fonte enriquecedora de seus conhecimentos.

Então, agora, convido você a começar os nossos estudos.

Vamos lá?

Marco Antônio Vieira de Sousa





Neste caderno, vamos tratar da Manutenção Preventiva dos Ambientes Esco-

lares, abordando temas sobre segurança preventiva, organização, prevenção 

e conservação dos ambientes escolares, limpeza e reparos dos diferentes am-

bientes escolares. É de suma importância o debate destas questões, tendo 

em vista que a qualidade estrutural do ambiente educacional, espaço físico 

e patrimonial é uma das principais e constantes preocupações dos gestores 

e educadores, portanto, o conhecimento desse meio é fundamental para a 

manutenção e conservação no âmbito escolar. 

Após a leitura do caderno, você será capaz de identificar as dependências 

físicas que integram o ambiente escolar; reconhecer os reparos necessários 

a serem feitos nos diferentes ambientes da escola; identificar as providências 

a serem seguidas para a correta preservação e manutenção do ambiente 

escolar; zelar pelas diferentes dependências físicas que compõem a unida-

de escolar, executando e/ou encaminhando as ações necessárias para a sua 

organização e manutenção, como condição para o processo ensino-aprendi-

zagem e segurança de cada estudante. 

Nossa disciplina terá a carga horária de 60 horas distribuídas em 10 aulas, 

com as bases tecnológicas de sustentabilidade dos ambientes escolares e 

ambientes físicos que compõem a escola. 

Apresentação da Disciplina
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Caro(a) estudante,

Para começarmos nossa disciplina, gostaria que compreendesse a impor-

tância do ambiente escolar, do meio físico, da estrutura do local em que 

acontece o ensino e no qual o estudante passa grande parte de seu tempo, 

ou seja, a relevância do chamado espaço escolar.

1.1 O espaço e o ambiente escolar

Se você pretende trabalhar, ou já trabalha no ambiente escolar, é fundamen-

Objetivos:

• reconhecer as características do espaço escolar;

• identificar a formação do espaço escolar no que tange à infra-

estrutura; e

• distinguir os bens materiais do patrimônio da escola.

Figura 1 - Fonte: Ilustrador
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tal que conheça previamente a estrutura do espaço escolar.

Quando você está dentro desse espaço, é possível perceber as ações de es-

tudantes, professores, suas relações recíprocas e com a instituição, assim 

como detectar problemas, criar possibilidades de resolução em um curto 

espaço de tempo. As aulas não são um fato separado do contexto da escola, 

e sim uma parte que compõe a totalidade da instituição de ensino. (SATO e 

FORNEL, 2007). 

Não é de agora que a qualidade do ambiente educacional e o espaço físico 

patrimonial são algumas das principais preocupações constantes dos gesto-

res e educadores. Nesse sentido, o conhecimento desse meio é fundamental 

para a manutenção e conservação no âmbito escolar, que serão discutidos 

amplamente nas próximas aulas. 

Temos que entender que o espaço escolar é um ambiente diferente de mui-

tos outros estabelecimentos, tendo identificação própria. Sousa (1998) afir-

ma que a edificação escolar é portadora de uma identificação arquitetônica 

que a diferenciava dos demais edifícios públicos e civis ao mesmo tempo em 

que a identificava como um espaço próprio – lugar específico para as ativi-

dades de ensino e do trabalho docente.

Podemos caracterizar o ambiente escolar como um espaço público no qual 

grande parte de nossas crianças e jovens passam seu tempo, é um dos luga-

res que permitem exercitar tal convívio. Segundo a professora Rios (2011), 

para que isso ocorra de forma harmônica, alguns itens devem ser levados em 

consideração, tais como:

Estrutura física da escola;

Organização;

Manutenção;

Segurança.

Figura 2 - Fonte: Ilustrador
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Você acha que todos têm pensado na organização do ambiente escolar e na 

sua manutenção? De quem é essa responsabilidade? 

Estudante, após essa reflexão, podemos concluir que a escola é patrimônio 

público e como tal deve ser tratada, ou seja, é fundamental que o espaço es-

colar seja visto como ambiente de TODAS AS PESSOAS que, portanto, são 

participantes no processo de conscientização da necessidade de preservação 

e manutenção desse bem comum que é a escola.

Você quer uma escola bonita???

Existem outros fatores que estão envolvidos nesse processo.

Concordamos com Rios (2011) ao afirmar que o primeiro passo para se en-

volver com os aspectos relacionados aos espaços físicos é considerá-los pe-

dagógicos. Quando me refiro a uma escola bonita, não faço alusão apenas 

a um prédio limpo e bem planejado, mas a um espaço no qual se intervém 

de maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que as pessoas 

possam se sentir confortáveis e consigam reconhecê-lo como um lugar que 

lhes pertence. 

Nesse sentido, estudaremos no próximo tópico como o espaço escolar pode 

auxiliar no desenvolvimento dos estudantes.

1.2 O caráter formador do espaço
Já sabemos que a infraestrutura ou estrutura física é essencial no desenvol-

vimento dos estudantes. Para que isso fique mais claro, Gurgel (2008) apre-

senta algumas sugestões para serem aplicadas na escola: 

1- Consciência: Com a intervenção da equipe escolar, 

evita-se o desperdício. Os estudantes também podem co-

laborar para a limpeza do espaço. 

2- Autonomia: É uma conquista 

quando as próprias crianças se servem a comida. Assim, 

exercem o poder de escolha e exercitam o respeito à vez 

do próximo. 

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Conhecendo a escola e o patrimônio 15



3- Cidadania: Fazer as refeições sentado, partilhando 

esse momento com os colegas, é um valor a ser ensinado e 

vivenciado na hora da merenda.

4- Comunicação: Os corredores são espaços por onde 

todos circulam e, por isso, perfeitos para propiciar trocas 

entre toda a comunidade escolar. 

5- Organização: Trabalhos dispostos na altura das crian-

ças favorecem a apreciação da produção dos colegas. A 

distribuição nas paredes deve buscar a valorização. 

6- Higiene: Para lavar as mãos depois de usar os sanitários e 

antes das refeições, é preciso ter sabonete (ou alternativas, 

como sabão e detergente). 

7- Autoestima: O espelho é importante para trabalhar a 

identidade e a afirmação do aluno, propondo que ele preste 

atenção em si mesmo. 

8- Livre expressão: O mural no banheiro é um espaço para 

se expressar de forma anônima e sem censura. Com ele, a 

depredação nas portas das cabines tende a sumir.

9- Limpeza: Noções de higiene só podem ser ensinadas se 

for possível praticá-las. Vasos com tampa e papel higiênico 

são itens obrigatórios. Sempre. 

Para que nosso aprendizado fique completo, tendo em vista que agora co-

nhecemos as características do espaço escolar, no próximo tópico, abordare-

mos algumas questões acerca do patrimônio contido na escola.

1.3 Patrimônio escolar
Antes de falarmos de patrimônio escolar, entenderemos que o conceito não 

é somente físico. Este conceito é bem exposto no caderno de orientações 

para preservação dos prédios escolares do estado do Paraná, criado em 2009:

O patrimônio escolar engloba tanto os bens incorpóreos, imateriais e 

intangíveis, assim chamados, pois não apresentam uma forma física 

Manutenção Preventiva e Ambientes EscolaresRede e-Tec Brasil 16



tais como: cultura, valores, filosofia, o projeto pedagógico, a tradição, 

a história e seus símbolos. Quanto aos bens materiais ou físicos, que é 

tudo aquilo que pode ser visto e tocado, também chamamos de bens 

corpóreos, ou ainda, de bens tangíveis.” Os bens imateriais não podem 

ser armazenados ou guardados de forma a serem mensurados e seu 

valor é de difícil determinação, sendo sua reposição praticamente im-

possível. (DANIEL e CAPELO, 2009 p.6)

Com essa definição clara, nossa disciplina se destinará apenas a tratar dos 

bens patrimoniais ditos materiais conforme definições de Capelo e Daniel 

(2009) apresentado no caderno de orientações de preservação de prédios 

escolares.

Da definição clássica de patrimônio escolar material extraímos que o mesmo 

é formado pelo conjunto de bens suscetíveis de depreciação econômica e 

obtidos por meio de compra, doação ou outra forma de aquisição, devi-

damente identificado e registrado contabilmente. Somente devem ser con-

siderados como patrimônio os bens duráveis, classificados como Material 

Permanente, podendo se dividir entre: bens móveis e imóveis.

 

         

Os chamados bens móveis ou patrimônio mobiliário incluem todos os bens 

que podem ser movimentados sem que se modifiquem suas características 

físicas.

Os bens imóveis ou patrimônio imobiliário referem-se a todos os bens cuja 

remoção para outro local é inviável porque se encontram fixados no solo.

Figura 3 - Fonte: autor
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Exemplos de bens móveis são: equipamentos e máquinas,  utensílios e mó-

veis, equipamentos e ferramentas que não estão incorporados aos bens imó-

veis.

       

Os seguintes elementos podem ser relacionados como bens móveis: o terre-

no onde a escola está construída, as edificações, os prédios ou construções 

que existam no terreno da escola.

        

As áreas externas não pavimentadas e a horta, bosque ou o jardim devem 

ser considerados também como parte útil e patrimônio da escola, pois além 

de constituírem a “moldura” da área construída, oferecem ainda um am-

biente agradável à comunidade escolar, possibilitam também uma função 

social, pedagógica (como ferramenta para aulas de  matemática, música, 

ciência, geografia, entre outras), acústica e térmica, bem como alimentação 

e abrigo para a avifauna. 

Sua manutenção é tão importante quanto a da área construída, por ser tratar 

de uma extensão do prédio. Segue a imagem que exemplifica a área externa:

Figura 4 - Fonte: Ilustrador

Figura 5 - Fonte: Ilustrador
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Para finalizar o nosso entendimento, é bom lembrar que, para gestão do 

patrimônio escolar, todo material da escola deve ter um número de identifi-

cação e este número é chamado de “Patrimônio”.

Resumo 
Nesta aula, você pôde aprender a respeito da importância do espaço escolar, 

suas características, seu caráter formador e que a organização do ambiente 

público é dever de todos. Também estudou sobre o patrimônio na unidade 

escolar, suas definições e relevância na identificação dos bens duráveis e seus 

tipos. 

Atividades de aprendizagem
1. Por que o espaço escolar é um ambiente diferente de muitos outros es-

tabelecimentos?

          

2. O ambiente escolar é público, portanto, é um lugar que permite exercitar 

o convívio de forma harmônica. Para que isso ocorra, alguns itens devem ser 

levados em consideração, tais como:

a. (  ) Estrutura física da escola, organização, manutenção, segurança;

b. (  ) Estrutura física da escola, organização, manutenção, investimento;

Figura 6 - Fonte: Ilustrador
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c. (  ) Estrutura física da escola, organização, segurança, investimento;

d. (  ) Estrutura física da escola, manutenção, segurança, investimento;

3. Com base na figura “caráter formador do espaço”, identifique e relacione 

as atitudes que acontecem em cada situação:

1- Comunicação                            (   ) Corredores                     

2- Consciência                               (   ) Refeições sentadas

3- Autoestima                               (   ) Espelho

4- Higiene                                       (   ) Vasos com tampas e papel higiênico

5- Autonomia                                (   ) Servir comida sozinho

6- Cidadania                                  (   ) Lavar as mãos 

7- Limpeza                                     (   ) Evitar desperdícios 

8- Organização                              (   ) Trabalhos dispostos

9- Livre-expressão                         (   ) Mural no banheiro

4. Somente devem ser considerados como patrimônio os bens duráveis, clas-

sificados como Material Permanente, podendo se dividir entre bens móveis e 

imóveis. Com base nesta afirmação, cite exemplos de bens moveis e imóveis 

contidos na escola.

          

5. Explique, com suas palavras, o que você entendeu sobre o espaço escolar, 

seu caráter formador e o patrimônio.

Manutenção  Preventiva dos Ambientes EscolaresRede e-Tec Brasil 20



Agora que você teve oportunidade de conhecer o espaço escolar, suas carac-

terísticas e o patrimônio que compõem a escola, vamos estudar, na próxima 

aula, os ambientes físicos que compõem o espaço escolar.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Conhecendo a escola e o patrimônio 21
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Prezado(a) estudante,

Com esta segunda aula, você dá mais um passo em seu processo de aprendi-

zagem.  Vamos tratar dos ambientes físicos que formam o ambiente escolar. 

Continue separando uma parte do seu tempo para ler o conteúdo da aula e 

realizar as atividades de aprendizagem.

Você provavelmente passou por várias escolas. Ainda que tenham sido pou-

cas, responda à seguinte pergunta: 

Quais ambientes compõem o espaço escolar?

2.1 Pensando o ambiente
Abordaremos, nesta aula, a estrutura mínima de funcionamento de uma 

escola, na perspectiva divulgada no Guia de Consulta do FUNDESCOLA do 

Ministério da Educação – MEC (BRASIL, 2002), que apresenta um conjunto 

de fatores que permitem a oferta dos serviços essenciais para que o processo 

de ensino-aprendizagem ocorra de forma adequada. Tais diretrizes visam 

também o estabelecimento de padrões mínimos nacionais, servindo de sub-

sídio para a redução de desigualdades existentes entre as escolas.

Infelizmente, ainda nos dias atuais, deparamo-nos com uma realidade em 

Aula 2.  Ambientes físicos que com-
põem o espaço escolar

Objetivos:

• apontar os ambientes que compõem o espaço escolar;

• identificar a funcionalidade e a estrutura física básica de funcio-

namento dos ambientes do espaço escolar; e

• reconhecer as finalidades e recomendações do Ministério da 

Educação acerca deste tema.

É direito de todo cidadão 
receber educação em 
espaços que lhe garantam 
segurança, dignidade, e acima 
de tudo, que favoreçam a 
aprendizagem.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 
Acesso em:  20  abr. 2013. 
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que o espaço escolar não é adequado como previsto pelo poder público. 

Várias matérias jornalísticas relatam péssimas condições de algumas escolas, 

e são numerosos os motivos que explicam tal situação, dentre os quais, a 

falta de uma gestão política responsável e a ação vândala praticada algumas 

vezes pelas próprias pessoas que fazem uso deste espaço. 

Vamos ilustrar melhor essa situação. No dia 28 de março de 2013 a rede 

globo de televisão, através do Jornal MMTV do Mato Grosso, exibiu uma re-

portagem apresentando como os problemas de estrutura prejudicam alunos 

de escolas públicas. Veja a matéria no endereço do Mídias Integradas.

Atividade de aprendizagem
Imagine que você é um aluno da escola apresentada no vídeo. Relate os 

pontos positivos e os pontos a serem melhorados nesse espaço escolar.

Pensemos agora numa estrutura básica que garanta a cada estudante, 

professores e demais funcionários condições plenas de trabalho e apren-

dizagem. Vamos pensar inicialmente naquilo que é básico. Sabemos que é 

possível, pois há escolas que ultrapassam nossas expectativas em relação à 

estrutura física e tecnológica.

       

No próximo tópico, mostraremos as estruturas que compõem o ambiente 

escolar e suas recomendações mínimas.

http://globotv.globo.
com/tv-centro-america/

mttv-1a-edicao-cuiaba/v/
serios-problemas-de-estrutura-

prejudicam-alunos-de-
escolas-publicas-na-grande-

cuiaba/2485646/

Figura 7 - Fonte: Ilustrador
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2.2 Recomendações para o ambiente físico
Com base em disposições legais, o Programa FUNDESCOLA elaborou um 

guia que focaliza os padrões mínimos de funcionamento da escola no que 

diz respeito ao ambiente físico escolar e os padrões mínimos de qualidade 

dos elementos componentes desse ambiente. (BRASIL, 2002).

Com base nesse Guia, apresentaremos as recomendações específicas para 

os espaços educativos:

Vamos conhecer melhor a escola?

1. Sala de aula:

Finalidades Recomendações

Espaço físico destinado 
ao desenvolvimento 
de aulas regulares 
referentes aos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais; aulas de 
reforço e recuperação.

- reservar uma área mínima de 1,20m² por aluno;
- as portas devem ter vão livre de pelo menos 0.90cm;
- iluminação com duas lâmpadas fluorescentes no 
mínimo;
- mesas e cadeiras adequadas à estatura física dos 
alunos;
- é obrigatória a ventilação cruzada;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- escolher mobiliário que favoreça diferentes arranjos, 
conforme a necessidade de uso;
- garantir conforto térmico, acústico e luminoso;
- utilizar cores claras nas paredes.
- são indispensáveis lousa (quadro negro ou lousa 
magnética) e mural de avisos;

Figura 8 - Fonte: Ilustrador
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2. Biblioteca/ sala de leitura:

Finalidades Recomendações

Local onde é armazenado o acervo 
bibliográfico, mídias digitais, fitas 
de vídeo etc. São adequadas para 
as atividades de leitura, pesquisa 
e produção de trabalhos por 
alunos, professores e comunidade. 
Pode também ser utilizada como 
ambiente de reprodução de vídeos 
e pesquisas via internet.

- Esse espaço deve possibilitar a instalação 
de recursos multimeios para aplicação no 
processo didático-pedagógico;
- Os espaços e mobiliários devem garantir a 
guarda organizada e locomoção segura do 
material impresso e dos equipamentos;
- Recomenda-se temperatura máxima de 
240C;
- Deve ser instalada tomada de energia 
elétrica de três pinos, para cada conjunto de 
computadores e seus periféricos;
- A quantidade de computadores varia 
em função dos recursos e do tamanho do 
ambiente;
- Os armários e estantes podem ser 
utilizados para a variação dos arranjos do 
espaço.

3. Salas da administração/ apoio pedagógico:

Finalidades Recomendações

São os ambientes que 
compreendem a sala de direção, 
coordenação, secretaria, sala 
dos professores. São espaços 
destinados ao atendimento 
pedagógico, administrativo 
e planejamento de ações 
pedagógicas e administrativas.

- as portas devem ter vão livre de pelo 
menos 0.90m;
- iluminação com duas lâmpadas 
fluorescentes no mínimo;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- garantir conforto térmico, acústico e 
luminoso;
- utilizar cores claras nas paredes.

4. Cantina/ cozinha:

Finalidades Recomendações

Lugar reservado à guarda, 
higienização, manipulação, 
cozimento e distribuição de 
alimentos e utensílios.

- Devem ser consideradas as condições 
especiais de higiene para promover 
estocagem e manipulação dos alimentos de 
forma adequada;
- Deve ser instalada no mínimo uma pia com 
torneira;
- A canalização das pias deve ser distinta em 
relação aos sanitários;
- Instalação de exaustores sobre os fogões;
- As tubulações de gás devem ser de cobre; 
- Manter próximos à área de trabalho 
recipientes para coleta de lixos recicláveis.
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5. Laboratório de informática:

Finalidades Recomendações

Nesse espaço são desenvolvidas, 
de forma didática, atividades 
de pesquisa em grupos, via 
internet, além da utilização dos 
computadores e seus periféricos 
para elaboração de trabalhos. 
Aqui também podem ser 
guardadas mídias digitais de 
programas.

- As tomadas de energia elétrica devem ser de 
três pinos, aterradas, em circuito próprio para 
utilização de equipamentos de informática;
- As portas devem ter vão livre de pelo menos 
0.90m;
- Recomenda-se iluminação com duas 
lâmpadas fluorescentes no mínimo;
- Faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- Recomenda-se ventilação cruzada;
- A proteção dos equipamentos eletrônicos 
contra os raios solares pode ser realizada 
mediante instalação de cortinas persianas;
- Tapetes e forrações devem ser evitados.

6. Sanitários e vestiários:

Finalidades Recomendações

Esse local deve oferecer estrutura 
que permita a higiene pessoal de 
alunos, professores, funcionários, 
no dia a dia, e comunidade, em 
ocasiões de eventos festivos.

- Os ralos devem ser do tipo sifonados;
- Deve haver um ramal de esgoto para cada 
três bacias;
- O ideal é que haja uma bacia sanitária e um 
lavatório para cada 40 alunos por turno;
- É obrigatória a existência de pelo menos um 
lavatório e uma bacia sanitária adaptados aos 
portadores de necessidades especiais;
- Recomenda-se colocar espelhos junto aos 
lavatórios. 

7. Almoxarifados/ depósitos:

Finalidades Recomendações

Espaço destinado à guarda de 
materiais diversos, que pode 
ser dos tipos: de limpeza, 
pedagógico, esportivo etc.

- As portas devem ter vão livre de pelo 
menos 0.80m;
- Iluminação com duas lâmpadas 
fluorescentes no mínimo;
- Faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- É obrigatória ventilação, devendo ser 
colocadas telas para proteção contra a 
entrada de insetos em todas as aberturas de 
ventilação.  
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8. Pátio:

Finalidades Recomendações

Local onde os alunos se 
reúnem antes e após as aulas, 
nos intervalos, onde também 
ocorrem eventos sociais 
comemorativos e de lazer.

- O espaço deve abrigar no mínimo todos os 
alunos de um turno;
- Deve estar localizado próximo a uma entrada/
saída, sanitários e bebedouros;
-Pode ser utilizado como espaço para lanches. 
Nesse caso, recomenda-se proximidade à 
cozinha/cantina;
- O piso deve ser de material antiderrapante, 
lavável e resistente ao tráfego intenso;
- Deve possuir caimento para águas pluviais, 
direcionadas a estruturas de captação das 
mesmas;
- Em caso de utilização do espaço como 
refeitório, devem ser instalados lavatórios.

Resumo
Nesta aula, você estudou sobre os ambientes físicos que compõem a escola 

e a estrutura mínima que deve contemplar os seguintes ambientes: sala de 

aula, biblioteca, sala da administração, cantina, laboratório de informática, 

sanitários, almoxarifado e pátio. Mostramos também que o Ministério da 

Educação-MEC estabelece diretrizes quanto à estrutura mínima necessária 

para o funcionamento de uma escola. Essas orientações estão no Guia de 

Consulta do FUNDESCOLA, disponível no site do MEC. 

Atividades de aprendizagem
          
Palavras Cruzadas       

1. Ambiente que compõe o conjunto de salas de administração onde se 

concentram informações sobre a vida escolar do aluno.   

2. Insumo indispensável em sala de aula.     

3. Local onde acontecem atividades recreativas e confraternizações.  

4.  Definição de espaço físico criado e organizado para abrigar as mais di-

versas atividades de indivíduos e grupos.     

5. Ambiente administrativo onde ocorrem os planejamentos do gestor da 

instituição.         

6. Local de armazenamento de  materiais de naturezas diversas.  

7. Característica obrigatória em todos ambientes para garantir renovação do 
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ar nos mesmos.        

8. Espaço destinado aos cuidados de higiene pessoal de alunos e funcioná-

rios.          

9. Uma das atividades desenvolvidas em sala de aula para alunos com difi-

culdades de aprendizagem.       

10. Laboratório onde são realizadas pesquisas via internet.   

11. Ambiente reservado à leitura e pesquisa.     

12. Local onde os alimentos são higienizados e manipulados.   

13. Quantidade ideal de alunos por bacia sanitária em cada turno.
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Prezado(a) estudante,

Agora que você já teve a oportunidade de conhecer os ambientes do espaço 

escolar, na próxima aula trabalharemos com as diversas funcionalidades que 

o ambiente escolar pode oferecer! Prepare-se para avançar no conteúdo, 

que certamente será de grande auxílio quando você estiver atuando na fun-

ção para a qual está se qualificando.
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Olá estudante,

Vamos iniciar nossa terceira aula. Continue atento(a) pois o conteúdo que 

virá é tão importante quanto os anteriores. Como já anunciado, nosso tema 

será a funcionalidade dos ambientes escolares, ou seja, a sua praticidade e 

utilidade no cotidiano da escola.

3.1 Espaços multifuncionais
Ao ver os ambientes escolares descritos nas aulas anteriores, você deve ter 

se perguntado: “E a quadra? O Laboratório de ciências? A sala de vídeo?”. 

Então eu pergunto: Quais espaços poderiam substituir esses ambientes? As 

atividades físicas não poderiam ser realizadas no pátio? Os experimentos 

de ciências não poderiam 

ser realizados em sala de 

aula, desde que previamen-

te planejados e organizado o 

ambiente para tal atividade? 

Isso é o que podemos cha-

mar de multifuncionalidade 

dos espaços escolares.

Objetivos:

• refletir sobre a multifuncionalidade dos espaços escolares;

• identificar a importância do planejamento das atividades e da 

organização dos ambientes para seu melhor aproveitamento; e

• reconhecer o papel integrador do espaço educativo.

Figura 9 - Fonte: Ilustrador
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A primeira parte da imagem ilustra uma sala de aula que também poderá ser 

usada, como mostra a segunda parte da imagem, como uma sala de vídeo, 

portanto, a sala de aula transforma-se em um espaço multifuncional.

Se lançarmos um olhar crítico e criativo sobre a escola, veremos que cada 

ambiente abriga um conjunto de possibilidades que torna possível a realiza-

ção de diversas atividades de naturezas diversas. O que se torna necessário 

é um planejamento detalhado das atividades e um arranjo adequado do 

espaço por meio da utilização de recursos, insumos e mobiliários, de forma 

a garantir o alcance dos objetivos almejados. 

Para o Ministério da Educação, as decisões relativas ao uso flexível de um 

ambiente devem ser orientadas por cuidados e medidas que permitam que 

a agregação de atividades afins, em um mesmo local, se faça sem perda de 

funcionalidade e de conforto. 

Para melhor compreensão do assunto, vamos fazer algumas atividades.

Atividade de aprendizagem
1. Relacione, no mínimo, duas atividades que podem ser realizadas e as 

adequações necessárias para a realização das mesmas nos espaços a seguir:

a) sala de aula vazia;

          

b) pátio coberto;

          

c) biblioteca ampla com três computadores, cinco mesas de seis lugares e 

uma TV com DVD em suportes;
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d) banheiro com quatro boxes e quatro lavatórios com espelho em cada um;

e) cantina ampla (fogão industrial, geladeira duplex, pia dupla, bancadas 

laterais).

          
3.2 Aulas em ambientes inusitados
Os espaços escolares podem ser explorados para tornar a aprendizagem mais 

significativa, ou seja, para aproximar cada estudante do seu objeto de es-

tudo, tornando a aula agradável, ilustrativa, prática, portanto, inesquecível.

Imagine uma aula sobre alimentação saudável acontecendo na cantina da 

escola, na qual os alunos vão aprender na prática a correta higienização dos 

alimentos, a composição e preparo de um cardápio saudável. Nesse mesmo 

espaço, podem ser ministradas aulas de ciências, nas quais os alunos deve-

riam observar as transformações químicas e físicas ocorridas com os alimen-

tos durante o seu preparo. Pode ser também utilizado em aulas de geografia 

para o preparo de pratos típicos de diferentes regiões.

  
        
Enfim, a cantina deixa de ser um mero espaço para a higienização e preparo 

dos alimentos e passa a ser um cenário da aprendizagem de diversos saberes 

Figura 10 - Fonte: Ilustrador
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aplicados à realidade do aluno.

Contudo, para que isso ocorra de forma harmônica, sem comprometer a ati-

vidade essencial do espaço, é necessário um planejamento detalhado, levan-

do em consideração aspectos tais como: quantidade de alunos, segurança, 

higiene, insumos, horário de execução, tempo de utilização do espaço, den-

tre outros, sendo recomendada a utilização de um cronograma de execução 

das atividades afixado próximo à entrada da cantina. 

Cabe ao educador descobrir, em cada área da escola, um espaço a ser des-

coberto sob uma nova perspectiva. 

3.3 Cenários de integração social
Uma das finalidades da escola é promover a integração social do estudante, 

por meio de programações e atividades socializadoras com o público inter-

no, que são os próprios estudantes e funcionários da escola, e o público 

externo, que é a comunidade.

É imprescindível que o espaço educati-

vo assuma o papel de integrador e fa-

cilitador, uma vez que abriga atividades 

que promovem e estimulam as relações 

entre pessoas. (BRASIL, 2002).

Na escola existem alguns espaços que 

permitem a realização de atividades 

dessa natureza. O pátio ou a quadra podem ser utilizados para abrigar even-

tos de confraternização, comemoração de datas específicas, campeonatos 

esportivos, assembleias de colegiados, entre outros.

As áreas não construídas podem transformar-se em jardins e/ou hortas, plan-

tadas e cultivadas coletivamente entre pais e filhos, alunos e funcionários. 

Reflita: Estão percebendo? Tudo vai ao encontro do ambiente e espaço es-

colar conforme já vínhamos estudando!

Enfim, em cada ambiente da escola, é possível oferecer serviços que envol-

vam indivíduos ou grupos. Depende da necessidade, intenção, planejamen-

to, organização dos espaços e execução da proposta.

Figura 11 - Fonte: Ilustrador
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Conforme consta no guia de consulta dos Padrões Mínimos de Funciona-

mento da Escola Fundamental, uma das possibilidades de que essa inte-

gração realmente ocorra, está alicerçada na eliminação das barreiras e blo-

queios físicos para acesso e permanência do indivíduo na convivência com 

seus semelhantes. E com base no pressuposto de que a acessibilidade aos 

bens e serviços deva ser um bem comum a todos os cidadãos e, nunca, um 

fator de exclusão, que esse aspecto deve ser considerado essencial para a 

qualidade do espaço educativo, promovendo a equidade de oportunidades. 

(BRASIL, 2002)

A ilustração abaixo representa bem a integração que compõe a comunidade 

escolar, sem barreiras físicas para a convivência harmônica entre os seme-

lhantes.

Nesse sentido, na próxima aula, abordaremos o tema de acessibilidade ao 

meio físico. 

Resumo
Vimos que o ambiente dentro de uma escola pode ser adaptado para aten-

der a diversas finalidades e propostas pedagógicas, por meio do remanejo 

de mobiliário e equipamentos. Para que isso ocorra de forma segura e eficaz, 

é necessário um planejamento prévio e o envolvimento de funcionários de 

diferentes setores da instituição. Você pôde constatar que o espaço educati-

vo tem um papel integrador e facilitador, uma vez que abriga atividades que 

promovem e estimulam as relações entre pessoas.

Figura 12 - Fonte: Ilustrador
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Atividades de aprendizagem
1. Descreva uma atividade não essencial, que possa ser realizada em sala de 

aula, abordando os aspectos: planejamento e adequações do espaço.

          
2. É imprescindível que o espaço educativo assuma o papel de integrador e 

facilitador. Com base na afirmação, discorra sobre o assunto.

          

3. Quais atitudes alicerçam as possibilidades de integração?

Prezado(a) estudante,

Esperamos que durante a aula você tenha conseguido refletir sobre a mul-

tifuncionalidade dos espaços escolares, bem como reconhecer o papel inte-

grador dos espaços escolares. Para prosseguirmos com a nossa disciplina, na 

próxima aula, abordaremos o tema de acessibilidade ao meio físico voltado 

para a manutenção preventiva nos ambientes escolares. Prossiga com entu-

siasmo!
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Caro(a) estudante,

Esta é a nossa 4ª aula e traz como tema a manutenção sob o aspecto da 

acessibilidade. Ou seja, para tratarmos de manutenção, precisamos refletir 

sobre acessibilidade. Para tanto, temos que abordar seu conceito e os aspec-

tos legais da mesma. Preparado(a) para mais uma etapa da disciplina?

4.1 Aspectos legais da acessibilidade
Continuando o assunto abordado na aula anterior, antes de tudo, é funda-

mental esclarecer que o conceito de acessibilidade não se limita aos padrões 

físicos e arquitetônicos dos ambientes, mas abrange a ampla esfera da plena 

inclusão.  Porém, traremos nesta aula o contexto de acessibilidade arqui-

tetônica que vai ao encontro da prevenção e manutenção dos ambientes 

escolares.

De acordo com as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade (ABNT/NBR 

– 9050/2004), “acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, per-

cepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.

Dessa forma, não podemos realizar manutenção, prevenção e reformas em 

nossas escolas sem pensar na acessibilidade.

Aula 4.  Manutenção refletindo aces-
sibilidade na escola

Objetivos:

• identificar o conceito e contexto de acessibilidade;

• apontar os aspectos legais acerca da acessibilidade; e

• distinguir as alterações necessárias em cada espaço educativo 

para garantir a acessibilidade.
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O que dizer se começamos uma manutenção ou reforma no banheiro de 

nossa escola e o deixamos assim:

Vergonhoso não é?! Este é um exemplo de falta de acessibilidade: um 
banheiro onde as rodas da cadeira não entram.

As escolas, faculdades, bem como qualquer instituição, pública ou 
privada, necessitam oferecer, prioritariamente, acesso às pessoas com 
deficiência, começando pela parte arquitetônica.

Segundo Sassaki (2011), a acessibilidade arquitetônica significa a au-
sência de barreiras ambientais físicas, nas residências, nos edifícios, 
nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de trans-
porte individual ou coletivo.

Para atender aos princípios de acessibilidade, as escolas teriam que 
adaptar e investir em reforma ou construção de novos espaços escola-
res para atender à comunidade escolar. 

Não podemos esquecer que é um direito o princípio da igualdade dos 
cidadãos, que pressupõe também acessibilidade, para que todos os 
cidadãos tenham direito a fácil acesso às instalações para onde pre-
tendem deslocar-se e aos serviços que procurem obter.

Você sabia que temos uma Lei Nacional que trata da questão da aces-
sibilidade?

Figura 13 - Fonte: Ilustrador
O percentual de instituições de 

ensino que possuem instalações 
físicas adequadas para receber 

estudantes com deficiência 
é muito pequeno, mas está 

aumentando rapidamente. O 
índice de acessibilidade nas 
escolas passou de 4,8% em 
2002 para 17,5% em 2010, 

de acordo com levantamento 
divulgado pelo MEC em maio 

de 2010. Ou seja, somente 
17,5% das escolas do País 

têm banheiros e outras 
dependências (salas de 

aula, corredores, auditórios, 
bibliotecas etc.) acessíveis para 

portadores de deficiências ou 
mobilidade reduzida. O índice 

de acessibilidade na rede 
pública é de 14,6% enquanto 
no setor privado é bem maior, 

de 29,7% Disponível em: 
<http://criancaesperanca.

globo.com/platb/infancia-e-
juventude-no-brasil/category/

acessibilidade>  Acesso em:  20 
jun. 2013.
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A afirmação contida na ilustração esta corretíssima!

A Lei n° 10.098 de 2000, que trata da questão da acessibilidade, estabele-

ce normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobi-

liário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte 

e de comunicação.

O Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta a lei citada, define que barreira 

é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade 

de movimento e a circulação, com segurança, das pessoas. 

O mesmo decreto, em seu artigo 24, garante que:

os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalida-

de, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utiliza-

ção de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de 

lazer e sanitários. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/

fed/decret/2004/decreto-5296-2-dezembro-2004-534980-norma-pe.

html>. Acesso em: 20 jun. 2013.

Portanto, fica nítida a responsabilidade legal da escola na adequação dos 

seus ambientes visando à acessibilidade ao meio físico. Vale lembrar que 

Figura 14 - Fonte: Ilustrador

Conheça a esta Lei na íntegra 
acessando o endereço: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l10098.htm.
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essa questão é um conceito intimamente ligado à qualidade.

4.2  Modificações para garantia da acessibi-
lidade

É necessário promover as modificações, manutenção ou reformas requeridas 

para adaptação do espaço educativo, garantindo a acessibilidade universal. 

Pensando nesse ponto, o Ministério da Educação – MEC, por meio do Guia 

de Consulta do FUNDESCOLA,  apresenta alguns aspectos de caráter genéri-

co a serem observados para a garantia da acessibilidade na escola:

Perfil: a entrada, ao nível da calçada, deverá ter perfil adequado, facilitando 

o trânsito de portadores de necessidades espe-

ciais. 

Travessias: deverão ser sinalizadas com faixas, 

tendo o meio-fio rebaixado. No caso de haver 

desnível nos acessos e circulações externos, pre-

ver rampas com declividade máxima de 8,33%.

Estacionamento: em todo estacionamento, devem existir vagas preferen-

ciais, reservadas para veículos utilizados por pessoa 

portadora de deficiência. Essas vagas devem ser as 

mais próximas do acesso à entrada do estabeleci-

mento, ter piso nivelado e serem adequadamente 

sinalizadas.

Entradas: pelo menos uma das entradas do esta-

belecimento deve permitir o acesso ao portador de 

necessidades especiais e estar sinalizada.

Rampas: devem ter largura mínima útil de 1,20 m, piso antiderrapante e 

patamar intermediário de repouso a cada 9 m ou em caso de mudança de 

direção. No início e final da rampa, deve haver prolongamento horizontal de, 

no mínimo, 1,20 m. A declividade máxima admitida é de 8,33%.

Corrimão: deve ser colocado em, pelo menos, um dos lados da rampa e 

dos patamares, não devendo ser interrompido. Deve ter altura de 0,80 m, 

com prolongamento de 0,45 m nas extremidades da rampa, tomando-se 

Figura 15 - Fonte: Ilustrador

Figura 16 - Fonte: Ilustrador
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o cuidado para que tal prolongamento não 

interfira na circulação. O corrimão deve ter 

perfil circular, diâmetro aproximado de 0,04 

m, guardar separação mínima de 0,04 m da 

parede e superfície lisa, para permitir boa 

empunhadura e fácil deslizamento.

Portas: devem possuir largura útil mínima 

de 0,90 m, maçanetas do tipo “alavanca” e 

pegador auxiliar para facilitar o fechamento por 

pessoas em cadeira de rodas.

Circulação interna: o piso da área de circulação 

deve ser contínuo, uniforme e antiderrapante. 

Quando houver ressalto, sua altura não deve ul-

trapassar 0,03 m e suas quinas devem ser arre-

dondadas ou chanfradas.

Sanitários: devem ter porta com largura mínima de 0,90 m, piso antider-

rapante, plano e uniforme, espaço interno livre que permita a circulação e 

o giro completo da cadeira de rodas. O compartimento do vaso sanitário 

tem de ter, no mínimo, 1,50 m de largura por 1,70 m de comprimento. O 

lavatório deve ser fixado na parede, com a borda superior localizada a uma 

altura de 0,80 m do piso. Sifão e tubos de instalação devem estar situados 

a 0,25 m da borda da frente para permitir o acesso de pessoa em cadeira 

de rodas. As torneiras devem ser do tipo alavanca, operáveis com um único 

movimento.

Figura 17 - Fonte: Ilustrador

Figura 18 - Fonte: Ilustrador

Figura 19 - Fonte: Ilustrador
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Ainda conforme o citado guia, a norma ABNT, NBR-9050, de setembro de 

1994, é o documento mais importante sobre a acessibilidade universal, de-

vendo ser consultada antes de toda e qualquer adaptação ou implantação 

realizada com o objetivo de garanti-la .

É importante destacar que, quando a escola não dispõe de acessos exter-

nos universais, é obrigatória a sua execução. O acesso, tanto à sala de aula 

como à circulação dentro dela são aspectos que podem ser solucionados de 

forma criteriosa, em algumas salas, escolhendo-se para adaptação as que 

apresentem maior facilidade, resguardando-se os direitos do portador de 

necessidades especiais, sem que haja perda da capacidade de atendimento 

do estabelecimento.

Resumo
Nesta aula, mostramos a importância de conhecer o contexto de acessibi-

lidade arquitetônica para adequação e manutenção estrutural dos espaços 

físicos, exigências legais para instalação e funcionamento ambientes educa-

tivos, a fim de atender os requisitos de acessibilidade ao portador de neces-

sidades especiais nas escolas.

Atividades de Aprendizagem
1. Em que documento é encontrada a afirmação: “acessibilidade é a possi-

bilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização 

com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamen-

to urbano e elementos.”?

          

2. Assinale V para verdadeiro e F para falso:

a) (    ) O percentual de instituições de ensino que possuem instalações físicas 

adequadas para receber estudantes com deficiência é muito pequeno, mas 

está aumentando rapidamente.

b) (   ) Somente 35,5% das escolas do País têm banheiros e outras depen-
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dências (salas de aula, corredores, auditórios, bibliotecas etc.) acessíveis para 

portadores de deficiências ou mobilidade reduzida.

c) (   ) O índice de acessibilidade na rede pública é maior do que no setor 

privado.

d) (   ) O Decreto n° 5.296/2004 regulamenta a  Lei n° 10.098 de 2000 que 

trata da questão da acessibilidade.

3. Quanto aos aspectos de caráter genérico a serem observados para a ga-

rantia da acessibilidade na escola, relacione as colunas:

a) Perfil     

     

b) Travessias    

     

c) Entradas    

     

d) Portas

(    ) deverão ser sinalizadas, com fai-

xas, tendo o meio-fio rebaixado. No 

caso de haver desnível nos acessos e 

circulações externos, prever rampas 

com declividade máxima de 8,33%.

(    ) a entrada, ao nível da calçada, 

deverá ter perfil adequado, facilitan-

do o trânsito de portadores de ne-

cessidades especiais

(    ) pelo menos uma das entradas 

do estabelecimento deve permitir o 

acesso ao portador de necessidades 

especiais e estar sinalizada.

(   ) devem possuir largura útil míni-

ma de 0,90 m, maçanetas do tipo 

“alavanca” e pegador auxiliar para 

facilitar o fechamento por pessoas 

em cadeira de rodas.

4. Com base no conteúdo da aula, elabore um pequeno texto sobre acessi-

bilidade universal.
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Prezado(a) estudante,

 Se você encontrou dificuldades para realizar as atividades de aprendizagem, 

volte ao conteúdo da aula e leia com atenção nossa explanação.  Acesse 

também os endereços eletrônicos oferecidos para conhecer sobre as leis que 

tratam do tema em estudo.

Agora que já ficou mais clara a importância da acessibilidade, vamos estudar 

na próxima aula como tornar a escola um ambiente atraente e agradável 

para todas as pessoas.



Rede e-Tec BrasilAula 5 - Tornando a escola um ambiente atraente e agradável 45

Aula 5.  Tornando a escola um am-
biente atraente e agradável

Objetivos:

• reconhecer a importância dos aspectos estéticos estruturais e 

organizacionais; e

• identificar elementos destes aspectos para o bem estar, tais 

como o uso das cores, a comunicação visual, o paisagismo, o con-

forto térmico, acústico e luminoso.

Caro(a) estudante,

Quem gosta de lugares bonitos, organizados e confortáveis? 

É comum que nos sintamos melhor e mais acolhidos em lugares bonitos, 

limpos, organizados e confortáveis, pois além de ser agradável, a impressão 

é que esse ambiente foi preparado para nos receber.

No caso da escola, o fator conforto ambiental é de suma importância para a 

permanência e desempenho de cada estudante, bem como dos professores 

e outros usuários. Investir na qualidade do ambiente escolar é investir nos 

processos de ensino-aprendizagem e na saúde dos usuários do espaço es-

colar.

Alguns itens devem ser observados na garantia do conforto no ambiente 

escolar. É deles que vamos tratar nesta aula.

5.1  Uso das cores, paisagismo e comunica-
ção visual do ambiente escolar

Você sabia que o uso das cores está relacionado à satisfação, motivação,  

reduzem a fadiga visual e o índice de acidentes?
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O arquiteto Rocha (2009)  afirma que as cores comunicam sensações, por 

isso devem ser utilizadas de forma consciente do que se pretende despertar 

em cada ambiente, pois elas possuem o poder de interferir na mente das 

pessoas, nos aspectos relacionados ao humor, satisfação, motivação, desem-

penho, além de reduzirem a fadiga visual e o índice de acidentes e serem um 

fator aliado na conservação e limpeza. 

        

Nesse sentido, o arquiteto apresenta alguns pontos a serem analisados du-

rante o planejamento do uso das cores nos ambientes: 

• Cores quentes (amarelo, vermelho e laranja) e/ou escuras dão a sensação 

de aproximação e aumento dos objetos, enquanto que as frias (azul, 

verde e violeta) e/ou claras promovem a impressão de distanciamento e 

redução dos objetos. 

• As cores quentes nos ambientes promovem uma despreocupação com a 

passagem do tempo, ao passo que as cores frias superestimam o tempo.

• Em relação à textura, cores frias sugerem dureza, enquanto que as quen-

tes parecem mais fofas e macias.

• Psicólogos da Gestalt afirmam que o verde e o vermelho tornam-se mais 

evidentes em locais com sons altos e fortes. Essa informação pode ser 

aproveitada para compensar problemas de ruído com informações visu-

ais.

• Os tons de vermelho, laranja, amarelo e verde claro são apetentes, ao 

contrário das cores púrpura, mostarda e cinza.

Figura 20 - Fonte: Ilustrador
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Segundo o arquiteto, as cores apresentam significados, que são: 

• Amarelo: luminosidade, vivacidade, proximidade. Porém, em excesso, 

torna-se cansativo.

• Azul: fé, confiança, pureza. Em tons escuros, dão sensação de frio.

• Laranja: força, entusiasmo, vitalidade, ação. 

• Rosa: feminilidade, delicadeza, calmante e relaxante.

• Verde: transmite paz, quando claro, 

e quando escuro, deprime. 

• Vermelho: entusiasmo, ação. Em 

excesso, irrita e desperta violência.

• Violeta: proximidade e espirituali-

dade. Em excesso, desestimula. Não 

é recomendado para áreas grandes, 

assim como o vermelho, azul escuro 

e verde escuro.

Agora que entendemos a importância das cores para a manutenção ou re-

forma do ambiente escolar, estudaremos sobre o paisagismo para os espaços 

externos.

Ainda conforme o documento (BRASIL, 2002) o paisagismo consiste na utili-

zação dos espaços externos da escola para a construção de hortas, pomares, 

jardins, viveiros. A finalidade primária do paisagismo é de dar beleza ao es-

paço. Aliados a esta, temos o aspecto funcionalidade, revelado dentre várias 

opções, em aulas diversificadas nesses ambientes, e conforto, observado no 

frescor dos ambientes e nas sombras produzidas. 

Veja as imagens a seguir, elas retratam algumas formas de paisagismo!

Figura 21 - Fonte: Ilustrador



Manutenção Preventiva de Ambientes EscolaresRede e-Tec Brasil 48

Vale lembrar que, antes de se realizar um planejamento paisagístico, é ne-

cessário ter em mente que o mesmo requer, depois de executado, uma série 

de cuidados e manutenção tais como:

rega, adubação, correção de solo, poda, limpeza de gramados, controle de 

pragas dentre outros. Então, ciente dessas responsabilidades, o guia dos 

Padrões Mínimos de Funcionamento da Escola de Ensino Fundamental (Bra-

sil,2002) apresenta um planejamento, considerando os seguintes pontos:

• Priorizar o uso de vegetação típica da região, inclusive frutíferas;

• Ao escolher os locais onde serão plantadas e as espécies de plantas, veri-

ficar a necessidade de proteção contra ventos e radiação solar;

• Escolher plantas (árvores) de raí-

zes profundas para evitar danos 

nas construções e calçadas, ga-

rantindo o espaço necessário ao 

desenvolvimento da copa e fru-

tos;

• Evitar o plantio de árvores próximo a 

construções com calha e escoamentos de águas pluviais para evitar pro-

blemas de entupimento.

Continuando com o mesmo pensamento visual sobre o espaço escolar, dis-

cutiremos agora sobre a comunicação visual e aspectos de conforto na esco-

la. Para tanto, segue um conceito:

Figura 22 - Fonte: Ilustrador

Figura 23 - Fonte: Ilustrador
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A programação visual de orientação e identificação do espaço educativo 

tem a função de informar, organizar os espaços, sinalizar e orientar os flu-

xos de circulação, permitindo aos usuários e visitantes uma rápida e precisa 

compreensão da escola. Torna, também, o espaço mais bonito e agradável 

ao aluno, favorecendo, enfim, a integração e a interação do usuário com o 

meio físico. (BRASIL, 2002 p. 81)

Conseguiu entender? Não podemos pensar o espaço escolar sem a comu-

nicação visual!

Imagine-se em um local totalmente desconhecido, sem nenhum cartaz, si-

nalização, fachada indicativa. Você fica sem saber onde está, para onde ir, o 

que fazer...

Para que os visitantes, alunos e funcionários não fiquem “perdidos”, a co-

municação visual é fundamental.

Mas, o que é comunicação visual na escola?

A resposta é simples!

É todo meio de comunicação apresentado com a utilização de elementos 

visuais, como: signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode 

ser visto.

Especificamente na escola, começa pela inscrição do nome da escola nos 

espaços externos: nos muros, reservatórios, fachadas. No interior da escola, 

são as plaquinhas nas portas indicando os ambientes, restrições quanto à 

entrada. É o uso de cores, símbolos, imagens, para indicar procedimentos 

de segurança, para sinalizar proibições, para sugerir ações. Por exemplo: em 

uma biblioteca, é adequado usar a imagem de uma pessoa com o dedo in-

dicador nos lábios, pedindo silêncio. Murais de avisos também representam 

um recurso de comunicação visual, utilizados para repasse e atualização de 

informações por parte dos alunos, funcionários e comunidade.

5.2  Fatores que colaboram com o bem es-
tar e conforto na escola 

Abordaremos, neste tópico, como o conforto térmico, o acústico e o lumino-

so são imprescindíveis para a estrutura física de uma escola, na perspectiva 
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divulgada no Guia de Consulta do FUNDESCOLA do Ministério da Educação 

– MEC (BRASIL, 2002).

Começaremos pelo Conforto térmico!

Você acha que o calor interfere no rendimento escolar do aluno? E no de-

sempenho do professor?

Acredito que dificilmente sua resposta será não. 

Isto porque o fator térmico merece destaque no planejamento dos ambien-

tes escolares. Sentir muito frio ou muito calor durante a aula, ou fazer um 

lanche em um espaço muito abafado onde parece que não há circulação de 

ar, é bastante desconfortável, ainda mais se esse é o espaço onde estamos 

dia após dia.

Desta forma, precisamos prestar atenção em alguns itens importantes nos 

ambientes escolares, tais como:

• Permitir a ventilação cruzada nos ambientes por meio de janelas e portas 

para a renovação do ar;

• Empregar materiais isolantes térmicos na construção da escola; 

• Utilizar árvores, gramados e arbustos para produzir sombra, umidificar os 

ambientes, absorver radiações solares, mudar a direção dos ventos.

Outro fator a que precisamos estar atentos é o dos ruídos, barulhos ou do 

silêncio necessário para o estudo.

Conforto acústico é essencial à qualidade dos ambientes escolares. O con-

forto acústico existe quando o ambiente proporciona boa inteligibilidade da 

fala ou clareza e ausência de sons indesejáveis no local, criando uma sen-

sação de paz e bem-estar. Nesse sentido, o controle dos ruídos é muito im-

portante, uma vez que sons altos e persistentes prejudicam a concentração, 

aprendizagem e até mesmo a saúde dos que frequentam tais ambientes.

Para favorecer o conforto acústico, algumas medidas podem ser tomadas:

• Respeitar os ambientes que exigem silêncio, evitando conversas em volu-
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mes altos e o uso de recursos auditivos em volumes exagerados;

• Usar superfícies absorventes em locais que originam sons;

• Utilizar muros, painéis, paredes ou recursos paisagísticos, em alturas ne-

cessárias para desvio do som, como recursos de isolamento acústico;

• Sempre que possível, evitar aberturas (portas e janelas) para fontes rui-

dosas;

• Planejar a localização dos ambientes, separando os ruidosos dos que ne-

cessitam de silêncio.

Também sabemos que a iluminação é um fator importante nos ambientes 

escolares, principalmente nas salas de aula, bibliotecas, ou seja, locais onde 

estaremos realizando leituras e exigem claridade. Vamos entender melhor!

O conforto luminoso é proporcionado pela iluminação com intensidade 

adequada e bem distribuída nos ambientes, conforme as atividades ali de-

senvolvidas. 

O quadro abaixo oferece algumas sugestões quanto à luminosidade ideal 

para alguns ambientes:

Ambiente Nível baixo Nível médio* Nível alto
Sala de aula 200 lux 300 lux 500 lux

Ginásio de esportes 
ou quadra

300 lux 500 lux 750 lux

Biblioteca ou sala de 
leitura

300 lux 500 lux 750 lux

Para termos uma referência, são necessárias 6 luminárias, com duas lâmpa-

das fluorescentes de 40watts cada, para obter uma luminosidade de 300 lux 

em uma sala de 48m2 (6m x 8m).

Pronto!

Agora que mostramos como deixar a escola mais confortável, atraente e 

agradável, vamos estudar na próxima aula como conservar o ambiente es-

colar.

*nível usualmente recomendado.
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Resumo
Nesta aula, vimos alguns fatores que colaboram com o bem estar no am-

biente escolar. Foram abordados aspectos, tais como: paisagismo, acústica, 

luminosidade, temperatura e estética por meio do uso das cores e comuni-

cação visual. A aula possibilitou perceber que a utilização correta de todos 

esses fatores, aliada à funcionalidade, proporciona aos usuários do ambiente 

escolar condições adequadas de estudo e trabalho.

Atividades de aprendizagem
1. Dos itens a seguir, qual NÃO faz parte dos pontos a serem analisados 

durante o planejamento do uso das cores nos ambientes:

a. (    ) As cores quentes nos ambientes promovem uma despreocupação com 

a passagem do tempo, ao passo que as cores frias superestimam o tempo.

b. (  ) Em relação à textura, cores frias sugerem dureza, enquanto que as 

quentes parecem mais fofas e macias.

c. (   ) O verde e o vermelho tornam-se mais fracos em locais com sons altos 

e fortes. Essa informação pode ser aproveitada para compensar problemas 

de ruído com informações visuais.

d. (   ) Os tons de vermelho, laranja, amarelo e verde claro são apetentes ao 

contrário das cores púrpura, mostarda e cinza.

2. Aprendemos que a finalidade primária do paisagismo é a de dar beleza 

ao espaço. Dessa forma, o paisagismo consiste na utilização dos espaços 

externos da escola para a construção de:

a. (   ) hortas, pomares, jardins e viveiros;

b. (   ) murais, decorações e pinturas;

c. (   ) salas abertas, quadra e piscina;

d. (   ) pomares, murais, quadra e piscina.  

3. Os aspectos estudados relativos ao conforto no ambiente escolar, na ver-
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dade, são também favoráveis  à manutenção de condições ideais para a 

saúde física e mental. Para cada aspecto abaixo, faça uma explanação sobre 

sua relevância para a saúde.

a. Iluminação:

          

b. Acústica:

c. Térmico:

Prezado(a) estudante,

Vamos lá! Você já está na metade da disciplina. Mas ainda há mais para 

conhecer. Na próxima aula, o conteúdo será sobre como conservar e manter 

limpo o ambiente escolar, tendo como base os princípios estudados até ago-

ra e também novos conceitos. 
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Aula 6.  Conservação e limpeza do 
ambiente escolar

Objetivos: 

• identificar os elementos fundamentais para a manutenção e a 

limpeza do ambiente escolar; e

• valorizar a responsabilidade, o comprometimento e o envolvi-

mento das pessoas no processo de cuidado com o ambiente es-

colar.

Caro(a) estudante,

O tema desta aula é tão importante quanto os demais já tratados e acredita-

mos que também será relevante para a sua qualificação. Assim, mantenha o 

interesse e a disciplina focados em seu processo de aprendizagem.

6.1 Envolvimento e planejamento
Agora que você já teve a oportunidade de conhecer a estrutura física da 

escola e como deixá-la mais confortável, devemos observar um fator funda-

mental para que tudo fique em harmonia. Estamos nos referindo à conserva-

ção, que é essencial para termos uma escola agradável e acolhedora.

Em primeiro lugar, para que esse processo de conservação dê certo e propi-

cie um ambiente saudável, é necessário que a comunidade escolar se envol-

va. Quando falamos de comunidade escolar, referimo-nos aos professores, 

funcionários e estudantes, pois são eles que conhecem o ambiente, suas 

configurações, suas estruturas, patrimônio e necessidades de conservação.

Portanto, sabemos agora a importância do envolvimento da comuni-
dade escolar!

Como envolver a comunidade escolar?
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Qualquer atividade de conservação na escola requer planejamento em con-

junto com a comunidade escolar. Nesse sentido, Both (2009) pressupõe uma 

reflexão e uma discussão coletiva da escola, em particular, suas condições 

objetivas, considerando dois eixos de análise: a história da própria escola e os 

reflexos da história e do atual contexto educacional e social brasileiro sobre 

o cotidiano escolar. 

A partir dessa análise, o autor afirma a possibilidade de que os profissionais 

da escola, conjuntamente e com mais segurança, apontem as estratégias 

mais viáveis e importantes que possam ser seguidas para atingir o próprio 

desenvolvimento ao lado do desenvolvimento do processo educativo do qual 

são participantes.  A conservação da escola envolve também o meio am-

biente do seu interior e tem como fim colaborar tanto na formação quanto 

na qualificação de professores e alunos, ancorados na metodologia e nos 

princípios que abrangem a comunidade escolar.

Como estudamos até agora, o envolvimento e a conservação são importan-

tes ferramentas para o planejamento de uma escola melhor. Nesse sentido, 

Gurgel (2008) cita alguns fatores que são parte do que se entende por uma 

boa escola:

• escola limpa;         

• conservada;          

• equipada;         

• espaços adequados,         

• equipe comprometida;        

• comunidade atuante em seu cotidiano. 

Quem realiza a gestão é a pessoa responsável pela criação de um ambiente 

acolhedor, que viabiliza o trabalho educacional, cumprindo o projeto peda-

gógico da escola. Mas é essencial que ele envolva equipe, familiares e estu-

dantes em torno desse objetivo. 

Figura 24 - Fonte: Ilustrador
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Nessa abordagem, o autor afirma que o olhar de quem faz a gestão se volta 

fundamentalmente para três eixos: 

1. a organização de todos os espaços da escola não apenas o das salas de 

aula;

2. a atuação de uma equipe unida e que trabalhe buscando uma proposta 

pedagógica específica;

3. a instituição de um canal de meio de comunicação com os pais de alunos 

e a comunidade ao redor da escola.

Essa tarefa é fácil? 

Não estamos afirmando que seja fácil aplicar essa teoria no dia a dia, mas 

talvez consigamos transformar a escola no ambiente saudável que tanto 

almejamos e certamente trará resultados positivos sob todos os aspectos.

Você tem dúvida de que o ambiente escolar conservado é saudável?

O que você acha da imagem abaixo?

Ninguém gostaria de trabalhar ou estudar nessa escola, não é?!

Imagine-se agora no lugar dos funcionários, professores e estudantes dessa 

escola, chegando a uma sala de aula com carteiras quebradas, pintura des-

cascada, pouca iluminação, goteiras, dentre outras dificuldades para estudar 

ou lecionar. Será que teríamos disposição e motivação para passar o dia 

trabalhando ou estudando em um local assim? 

Figura 25 - Fonte: Ilustrador
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Certamente, o espaço físico dessa escola exercerá forte influência no pro-

cesso de ensino e aprendizagem do professor, dos estudantes e dos demais 

funcionários que estão interagindo com esse meio.

Segundo Barros (2012), o preparo do ambiente escolar, tornando-o acolhedor, 

agradável e bonito para todas as pessoas, é uma ação pedagógica de respon-

sabilidade de quem gere a instituição. Muitas escolas encontram-se em estado 

físico tão destruído e mal cuidado que os alunos não sentem atração alguma 

pelas mesmas. Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/gestao-edu-

cacional/cuidados-com-escola.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.

Dessa forma, temos a responsabilidade e o compromisso com a escola or-

ganizada, limpa e bonita, que possibilite o seu funcionamento de forma 

prazerosa. Para tanto, a conservação e melhoria contínuas dependem de 

ações que proporcionam ao prédio escolar e seus espaços específicos um 

local acolhedor e devem acontecer após uma decisão coletiva para esse tra-

balho. Tal decisão significa o envolvimento de cada estudante, da equipe de 

profissionais da escola e da comunidade.

A mensagem principal desta charge é que ESTAMOS NO MESMO BARCO! 

Portanto, para um ambiente saudável e bonito, o envolvimento será coletivo 

para o “barco não afundar”. 

a depredação deve ser trabalhada com a comunidade. As pessoas 

precisam aprender que o público é algo de todos e, portanto, para o 

bem-estar das pessoas que moram naquela região. Se eles mesmos são 

tratados com desrespeito, com prédios mal cuidados e sem estrutura, 

sentirão que aquela escola não promove uma educação de qualidade. 

Figura 26 - Fonte: Ilustrador
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Afinal, uma coisa está relacionada com a outra, é a pura questão da 

motivação. (BARROS, 2012)      

Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/gestao-educacional/

cuidados-com-escola.htm>. Acesso: em 20 jun. 2013

Ou seja, essa mudança de comportamento é a garantia de que a conserva-

ção coletiva do ambiente escolar vai ao encontro da manutenção do ensino 

e aprendizagem, ingredientes essenciais que não podem faltar na escola.

Para Barros (2012), a aparência física da escola é importante para cada es-

tudante, pois esses cuidados demonstram que a direção da escola, ou seja, 

quem é responsável pela sua gestão, demonstra respeito pela comunidade 

escolar e preocupa-se em manter um ambiente saudável para todas as pes-

soas que a frequentam.

Como vimos, a aparência física da escola é muito importante, mas para isso 

algumas estratégias de conservação e limpeza devem ser adotadas. Nes-

se sentido, no próximo tópico, apontaremos algumas tarefas periódicas de 

conservação.

6.2  Responsabilidades, conservação e lim-
peza

Agora que você pôde perceber a importância do planejamento e do envol-

vimento da comunidade escolar na conservação do ambiente escolar, apon-

taremos algumas responsabilidades da escola na conservação e estratégias 

de limpeza e conservação, segundo o Guia de serviços da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação de São Paulo em 2010:

Figura 27 - Fonte: Ilustrador
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Segundo o guia, a escola é responsável pelos seguintes serviços:

Instalações Elétricas:        

1. Troca de lâmpadas, luminárias e reatores     

2. Substituição de espelhos, tomadas e interruptores avariados

Elevadores:         

1. Conservação e manutenção de elevadores

Instalações Hidráulicas:       

1. Troca de torneiras avariadas, tubos flexíveis e reparos de válvulas;  

2. Substituição e reposição dos metais e aparelhos sanitários;   

3. Limpeza de caixa d’água e troca da torneira de boia;   

4. Conservação e manutenção da bomba d’água;    

5. Limpeza e conservação de filtros;      

6. Consertos de calhas, rufos e condutores;     

7. Limpeza e desentupimento de calhas e condutores;   

8. Limpeza de ralos, drenos, tubulações, caixas de visita e canaletas (rede   

de águas pluviais);        

9. Esgotamento de fossas;       

10. Desentupimento de esgoto;      

11. Conservação e manutenção de extintores e hidrantes;   

12. Conservação e manutenção da rede de gás.

Coberturas:         

1. Substituição de telhas quebradas ou deslocadas;    

2. Reparos para eliminação de infiltrações nos pontos de fixação;  

3. Limpeza do telhado.

Forros:          

1. Reparos nos forros (madeira, PVC, gesso).

Pisos:          

1. Recolocação de pisos faltantes ou danificados (cerâmico, madeira, borra-

cha).

Revestimentos:        

1. Recolocação de azulejos faltantes;      

2. Pequenos reparos em revestimentos com argamassa.
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Vidros:         

1. Troca de vidros quebrados.

Pintura:         

1. Pintura de muro frontal;       

2. Reparo em pinturas descascadas e danificadas.

Outros Serviços:        

1. Lousas: reparo na pintura e porta-giz;     

2. Portas: substituição das folhas e reparos das peças;    

3. Ferragens: substituição e reparos em dobradiças, maçanetas, fechaduras, 

trincos e alavancas;        

4. Esquadrias, portões e portas de ferro: reparos e conservação das peças; 

5. Guarda-corpos, corrimãos, grades e telas de proteção: reparos e conser-

vação das peças.

Serviços Complementares:       

1. Limpeza do terreno e corte de mato;     

2. Retirada de entulho e materiais inservíveis;     

3. Limpeza de galeria de águas pluviais;     

4. Substituição de equipamentos danificados da quadra de esportes;  

5. Combate a pragas (desinsetização, desratização, formigueiros e combate 

a pombos);         

6. Reparos em alambrados;       

7. Reparos em gradis e portões;      

8. Limpeza geral das áreas comuns, salas de aula e banheiros;  

9. Limpeza geral de árvores com autorização prévia das áreas competentes.

Após apontarmos as responsabilidade da escola, vejamos agora a periodici-

dade de conservação e limpeza:
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Pronto, estamos aptos a conservar o ambiente escolar!

Fonte: Guia de Serviços do SEMPRE - FDE, São Paulo, 2010 
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Resumo
Nesta aula, apresentamos como a participação coletiva e o envolvimento de 

todas as pessoas são importantes para a conservação da escola. Mostramos 

que manter as boas condições de uso do espaço escolar é, acima de tudo, 

uma questão de responsabilidade. Manter a limpeza e a conservação tam-

bém é uma prática de planejamento estratégico.

Atividades de aprendizagem
1. Você estudou que a conservação é ferramenta importante para o plane-

jamento de uma escola. Nesse sentido, cite alguns dos fatores que fazem 

parte do que se entende por uma boa escola:

          

2. O gestor é o principal responsável pela criação de um ambiente acolhedor, 

que viabilize o trabalho educacional. Com base nessa informação, o olhar do 

gestor se volta fundamentalmente para três eixos, quais são?

3. A charge contida no texto “ainda bem que o furo não está do nosso 

lado” leva-nos a uma reflexão. Responda com as suas palavras qual é a prin-

cipal mensagem que podemos abstrair dessa situação?

          

4. Relacione as colunas quanto a algumas das responsabilidades dos serviços 

de conservação da escola:

a. Instalações elétricas
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b. Instalações hidráulicas

c. Revestimentos

d. Pinturas

e. Outros serviços

(   ) Pintura de muro frontal; reparo em pinturas descascadas e danificadas;

(   ) Lousas: reparo na pintura e porta-giz; portas: substituição das folhas e 

reparos das peças: ferragens: substituição e reparos em dobradiças, maça-

netas, fechaduras, trincos e alavancas: esquadrias, portões e portas de ferro: 

reparos e conservação das peças: guarda-corpos, corrimãos, grades e telas 

de proteção: reparos e conservação das peças;

(   ) Recolocação de azulejos faltantes; pequenos reparos em revestimentos 

com argamassa;

(    ) Troca de torneiras avariadas, tubos flexíveis e reparos de válvulas: substi-

tuição e reposição dos metais e aparelhos sanitários; limpeza de caixa d’água 

e troca da torneira de boia;  consertos de calhas, rufos e condutores;

(   ) Troca de lâmpadas, luminárias e reatores; substituição de espelhos, to-

madas e interruptores avariados.

5. Qual dos itens a seguir NÃO faz parte dos serviços complementares de 

conservação da escola?

a. (   ) Retirada de entulho e materiais inservíveis;

b. (   ) Substituição de equipamentos danificados da quadra de esportes;

c. (   ) Limpeza geral das áreas comuns, salas de aula e banheiros;

d. (   ) Limpeza do terreno e corte de mato;

e. (   ) Reparo em computadores, impressoras e eletrônicos em geral. 

6. Assinale V para verdadeiro e F para falso quanto à periodicidade de con-
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servação e limpeza:

(  ) A periodicidade de conservação e limpeza deverá ser diária, semanal, 

mensal, semestral e anual.

(   ) Devemos lavar e desinfetar as caixas d’água mensalmente.

(   ) É recomendado revisar e limpar os telhados de calhas semestralmente.

(   ) Precisamos observar a conservação das cadeiras e dos mobiliários sema-

nalmente.

(   ) A limpeza da cantina, cozinha e do refeitório, bem como a lavagem e 

desinfecção dos banheiros são feitas diariamente.

(   ) A verificação para conservação das tomadas e interruptores são feitas 

mensalmente. 

Prezado(a) estudante,

Finalizamos a aula 6 e nela abordamos  o tema  conservação do ambiente 

escolar . Na próxima aula, explanaremos sobre a manutenção preventiva na 

escola após os cuidados de conservação. Você terá a oportunidade de se 

apropriar de informações específicas sobre a manutenção preventiva dos 

ambientes escolares. Prossiga com atenção!
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Olá estudante,

Embora estejamos tratando de manutenção dos ambientes escolares desde 

a nossa primeira aula, agora vamos abordar, de forma mais específica, a 

manutenção preventiva. Para iniciarmos nossa aula, é necessário compreen-

der que, antes da manutenção, há dois aspectos básicos que precisam ficar 

claros.

7.1  Aspectos estratégicos de manutenção e 
prevenção

Conforme o documento do Ministério da |Educação que estamos utilizando 

para compor as aulas, o exercício da autonomia por parte da escola implica 

que ela esteja preparada para assumir a função de administradora de seu 

patrimônio, o que envolve dois aspectos básicos (BRASIL, 2002). 

O primeiro aspecto refere-se à Conservação - significa manter a escola limpa, 

visando à higiene, à salubridade, ao bom aspecto e à durabilidade de seus 

componentes, materiais e instalações. 

Você se lembra de que abordamos esse assunto na aula anterior, não é?!

Portanto, agora poderemos passar para o segundo aspecto que será um dos 

pontos da nossa aula.

Aula 7.  Manutenção preventiva dos 
ambientes escolares

Objetivos: 

• reconhecer o conceito de manutenção preventiva;

• identificar os elementos da manutenção preventiva; e

• apontar um planejamento estratégico para implementar a ma-

nutenção preventiva.
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O segundo aspecto refere-se à Prevenção - implica assumir cuidados no uso, 

evitando danos e deteriorações, bem como executar pequenos reparos.

A campanha na imagem acima apresenta a importância da preservação da 

escola, e deixa claro que a escola é nossa. Para esse tipo de campanha, são 

necessárias estratégias de manutenção preventiva nos ambientes escolares.

Nesse sentido, o Guia de serviços, desenvolvido pela Fundação para o De-

senvolvimento da Educação de São Paulo em 2010, aponta as estratégias a 

serem adotadas para manutenção e reforma de escolas em três fases: 

1 - Atendimento às demandas em resposta aos problemas já existentes;

2 - Programação de reformas; 

3 - Posteriormente, manutenção preventiva.

Após o levantamento de todos esses aspectos, são feitos relatórios e agen-

damentos de obras.

Nesta mesma linha, o documento Padrões Mínimos de Funcionamento da 

escola Fundamental (Brasil,2002) propõe a criação de uma agenda, assim 

como de um manual de uso e manutenção. São ações recomendadas 

que devem ser incentivadas, pois oferecem orientações indispensáveis aos 

usuários das edificações escolares quanto à utilização, conservação e funcio-

namento dos componentes existentes. 

Figura 28 - Fonte: Ilustrador



Rede e-Tec BrasilAula 7 - Manutenção preventiva dos ambientes escolares 69

A durabilidade do imóvel e seus componentes poderá ser ampliada, depen-

dendo do uso correto e da boa conservação a ele dedicada.

A agenda tem a função primordial de garantir a execução periódica de 

certos procedimentos, bem como a de conscientizar professores, funcioná-

rios e, consequentemente, estudantes e familiares sobre a necessidade de 

maiores cuidados com o uso e a manutenção do bem público. Sua elabora-

ção anual, determinando a época de realização, o prazo de execução e os 

responsáveis pelas tarefas deve ser responsabilidade do gestor escolar, em 

trabalho cooperativo com seus professores e funcionários.

Já o manual de uso e manutenção visa promover os conhecimentos ne-

cessários ao uso adequado e à preservação da 

edificação e de seus componentes. Sua elabo-

ração, que deve levar em conta as recomenda-

ções apresentadas a 

seguir e sua disseminação junto às escolas 

deve ser uma preocupação dos órgãos de ad-

ministração do sistema de ensino.

Os principais itens a serem observados são os aspectos gerais, instalações 

elétricas, hidráulicas e equipamentos de segurança. Para que fique claro, 

segue a descrição dos itens conforme o documento já citado (Brasil ,2002)

Aspectos Gerais

• O bom uso do imóvel, aliado à manutenção preventiva, promove a redu-

ção do custo de conservação geral e a longevidade da edificação.

• Anexar ao manual, memoriais, plantas, cortes e elevações da edifica-

ção escolar contendo especificações, legendas e localização de pontos e 

equipamentos, para facilitar seu uso e a manutenção do edifício escolar.

• Abordar os cuidados necessários para a utilização e conservação das pa-

redes, pintura, forros, pisos, azulejos e cerâmicas, vidros e caixilhos, por-

tas etc.

• Indicar os produtos e procedimentos de limpeza da edificação.

Figura 29 - Fonte: Ilustrador
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• Indicar os procedimentos de manutenção e conservação das áreas ajar-

dinadas.

• Recomendar a observância dos procedimentos de manutenção indicados 

pelos fabricantes dos produtos ou equipamentos do espaço educativo.

Instalações elétricas

• Especificar os cuidados a serem ado-

tados com a parte elétrica da unidade 

escolar, principalmente com ligações 

ou adaptações não autorizadas, pas-

síveis de trazerem riscos à segurança.

• Alertar para o fato de que uma das 

maiores causas de incêndio são os 

curtos-circuitos, sendo obrigatória a interferência de um profissional qua-

lificado, quando for necessária alguma modificação no sistema elétrico.

• Especificar a localização do controle da 

energia elétrica da edificação escolar e os 

cuidados com sua manutenção, a impor-

tância e função dos disjuntores e os proble-

mas de sobrecarga elétrica.

• Orientar quanto à voltagem da rede 

geral e também observar que todos os aparelhos e lâmpadas tenham vol-

tagem correspondente, visando garantir uma vida maior aos produtos.

• Fazer observações relativas à utilização das tomadas e pontos de luz, de 

forma a evitar, sempre que possível, o uso de benjamins e extensões.

• Observar que o funcionamento de um sistema de iluminação com alto 

rendimento e baixo consumo de energia necessita, além de um projeto e 

instalação bem feitos, de manutenção periódica e eficiente.

• As luminárias deverão ser periodicamente limpas, principalmente o refle-

tor, para manter seu rendimento.

Figura 30 - Fonte: Ilustrador

Figura 31 - Fonte: Ilustrador
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• As lâmpadas e os reatores, ao findarem seu tempo de vida útil, deverão 

ser substituídos de modo a manterem o nível de iluminamento mínimo es-

tabelecido.

Instalações hidráulicas

• Especificar os cuidados a serem adotados 

com a parte hidráulica da unidade esco-

lar, abordando todas as áreas que tenham 

pontos hidráulicos, sua correta manuten-

ção e utilização, caixas d’água, caixas de 

inspeção, pontos para ligação de equipa-

mentos, aparelhos e acessórios sanitários.

• Indicar a necessidade de revisão periódica do sistema hidráulico, visando 

à prevenção de problemas.

• Enfatizar a necessidade de especial atenção a vazamentos ou a torneiras 

mal vedadas, bem como ao combate de infiltrações e manchas de umi-

dade, geralmente resultantes de vazamentos.

• Recomendar a limpeza periódica dos reservatórios de água, buscando, 

inclusive, preservar a saúde dos usuários.

Equipamentos de segurança

• Indicar a necessidade de manutenção pre-

ventiva dos equipamentos de segurança, ve-

rificando, periodicamente, os extintores e hi-

drantes.

• Indicar a necessidade de verificação periódi-

ca da cordoalha e lâmpada de sinalização dos 

para-raios.

• Orientar sobre a necessidade de formação de uma brigada contra incên-

dio, com treinamento constante, bem como do estabelecimento e divulga-

ção de normas e procedimentos em caso de emergência.

Após todos os cuidados citados, podemos também planejar as atividades, 

Figura 32 - Fonte: Ilustrador

Figura 33 - Fonte: Ilustrador
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como serviços, funções e atividades da escola. 

7.2 Serviços, funções e atividades da escola 
No desenvolvimento da proposta sugerida o documento já apontado, Pa-

drões Mínimos de Funcionamento da Escola de Ensino Fundamental,  (Brasil, 

2002) apresenta três conceitos conforme expostos a seguir. 

Serviços: são os produtos oferecidos pela escola a estudantes e familiares, 

professores, funcionários e comunidade local.

Funções: são etapas do processo de oferta do serviço, ou seja, é preciso 

que elas sejam executadas para viabilizar a oferta do serviço.  Por exemplo, 

planejar aulas e desenvolver aulas são duas funções essenciais para a oferta 

do serviço de docência.

Atividades: são as partes específicas nas quais cada função pode ser di-

vidida, ou seja, são as ações necessárias para dar sentido a cada uma das 

funções. Por exemplo, desembalar, higienizar e preparar os alimentos são 

atividades que fazem parte da função de preparo da merenda escolar, que 

viabiliza o serviço de alimentação. Ambientes escolares são, pois, os espaços 

educativos organizados com móveis e equipamentos, para permitir a realiza-

ção das atividades que dão conteúdo às funções que, por sua vez, viabilizam 

a oferta dos serviços.

Vale ressaltar que o foco preferencial está nos serviços e não nos ambientes 

escolares, ou seja, nos fins ou na missão da escola, e não no prédio escolar 

ou nos recursos materiais.

Portanto, selecionados os serviços, o próximo passo consiste na identifica-

ção das funções necessárias para viabilizar sua oferta e, em seguida, das 

atividades nas quais cada uma dessas funções pode ser detalhada.

Para exemplificar, na tabela a seguir, estão detalhadas as atividades que 

foram consideradas como necessárias para dar sentido a cada uma das fun-
ções.
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Por fim, as atividades que têm como objeto os próprios ambientes são, tipi-

camente, as de limpeza e manutenção predial ou da área descoberta.

Resumo
Nesta aula, você pôde constatar a importância de traçar um planejamento 

estratégico para a manutenção preventiva dos ambientes escolares, median-

te a criação de uma agenda, de um manual de uso e manutenção para o 

desenvolvimento de padrões mínimos de qualidade por meio de serviços, 

funções e atividades da escola. 

Atividades de aprendizagem
1. O exercício da autonomia por parte da escola implica que ela esteja pre-

parada para assumir a função de administradora de seu patrimônio, o que 

envolve dois aspectos básicos. Marque a alternativa que indique corretamen-

te esses dois aspectos:

a. (   ) Conservação e preservação;

b. (   ) Conservação e manutenção;

c. (   ) Preservação e manutenção;

Fonte: FUNDESCOLA, Padrões Mínimos de Funcionamento da Escola de Ensino Fundamental (2002).
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d. (  ) Preservação e prevenção.

2. Assinale a única alternativa abaixo que não se constitui em uma das três 

fases das estratégias a serem adotadas para manutenção e reforma de es-

colas:

a. (   ) Atendimento às demandas  em resposta aos problemas já existentes;

b. (   ) Programação de reformas; 

c. (   ) Posteriormente, manutenção preventiva;

d. (   ) Aplicação de recursos financeiros para manutenção e reforma.

3. Indique a alternativa que sinaliza as ações recomendadas, que devem 

ser incentivadas, pois oferecem orientações indispensáveis aos usuários das 

edificações escolares quanto à utilização, conservação e funcionamento dos 

componentes existentes:

a. (   ) Um manual de uso e manutenção e um guia ilustrativo;

b. (   ) A criação de um guia ilustrativo e um manual de uso de manutenção;

c. (   ) A criação de uma agenda e de um manual de uso e manutenção;

d. (   ) Um manual de uso e manutenção e um guia ilustrativo e uma agenda.

4. Para a criação do manual de uso e manutenção são observados alguns 

itens, entre os principais estão:

a. (   ) os aspectos gerais, instalações elétricas, hidráulicas e equipamentos 

de segurança; 

b. (    ) os aspectos gerais, instalações mecânicas, hidráulicas e equipamentos 

de segurança;

c. (   ) os aspectos gerais, instalações elétricas, hidráulicas e equipamentos 

dos laboratórios;

d. (   ) os aspectos gerais, instalações elétricas, área externa e equipamentos 

de segurança.
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5. No desenvolvimento da proposta sugerida pelo documento Padrões Míni-

mos de Funcionamento da Escola de Ensino Fundamental, são apresentados 

três conceitos. Marque a alternativa que aponta quais são eles:

a. (   ) Serviços, funções e agilidades;

b. (   ) Serviços, funções e atividades;

c. (   ) Serviços, cargos e atividades;

d. (   ) Serviços, cargos e agilidades.

Prezado(a) estudante,

Pare um pouco e reflita o quanto você avançou após todas estas aulas. Po-

rém ainda não encerramos o conteúdo preparado para a disciplina. Parti-

remos na próxima aula para aspectos que também contribuem de maneira 

prática para deixar a escola em boas condições. Não deixe de realizar as 

atividades de aprendizagem.
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Aula 8.  Dicas de manutenção, in-
tervenções e solicitações de 
obras

Objetivos:

• identificar as intervenções corretivas, preventivas e solicitação 

de obras para manutenção escolar; e

• apontar dicas gerais sobre a manutenção prática e tomada de 

decisões sobre consertos ou obras.

Caro(a) estudante, 

Esta já é a nossa oitava aula. As numerosas informações que fizeram parte do 

conteúdo já exposto certamente serão utilizadas quando você estiver execu-

tando as tarefas que lhe caberão como técnico(a) em multimeios didáticos. 

Esta aula, em especial, trará dicas que devem contribuir com a sua formação.

8.1 Intervenções e solicitações de obras 
Pensando em aspectos práticos da manutenção preventiva na escola, res-

saltaremos alguns elementos importantes para manter a escola em boas 

condições, levando em consideração as observações de serviços, funções e 

atividades expressas na aula passada.

Conforme o Guia de serviço do Sempre (São Paulo, 2010) depois de realiza-

das as observações, a análise e o orçamento dos tipos de serviços necessários 

para colocar as escolas em boas condições de funcionamento, as interven-

ções podem ser divididas em duas categorias: 

- Manutenção Corretiva: Consertos e reparos em componentes e espaços 

danificados;

 - Manutenção Preventiva: Medidas de conservação, bom uso e segurança 

destes componentes.
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Após a divisão, poderemos classificar as demandas a partir de uma vistoria 

técnica que especificará a situação da escola e o grau das ações, que serão 

definidos da seguinte forma:

Toda essa abordagem está de acordo com a periodicidade de conservação e 

limpeza abordados na aula 6.

No caso de demandas urgentes e críticas de grande escala, nas quais  a 

comunidade escolar não possa intervir diretamente, deve-se solicitar apoio 

técnico especializado de vistoria governamental para obra na escola.

Conforme Almeida (2009), é  possível solicitar a vistoria de um técnico da Se-

cretaria de Educação para obras eventuais. Essa solicitação é feita geralmen-

te por meio de ofício ou processo. Há uma série de facilidades que tornam 

o procedimento mais rápido, como o adiantamento de verba a servidor, por 

exemplo. Cheque junto ao órgão competente a melhor maneira de proceder 

no caso da escola na qual você esteja trabalhando. 

O autor aponta ainda a necessidade de algumas obras exigirem uma con-

sulta à Secretaria de Obras e Saneamento do município ou às companhias 

locais de saneamento básico e de energia elétrica. Outros órgãos poderão 

ser também acionados, caso necessário, como a Defesa civil e o Corpo de 

Bombeiros.

Muitas vezes, a escola depende de pequenos reparos e consertos que a pró-

pria equipe que compõe a comunidade escolar está apta a realizar, já que, 

Fonte: : Guia de Serviços do SEMPRE - FDE, São Paulo, 2010
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em regra, aprendemos que temos de manter em dia a manutenção da esco-

la, que é o cuidado frequente com infraestrutura, mobiliário, equipamentos, 

limpeza etc.

Para colocar a “mão na massa”, tenha sempre uma caixa de ferramentas, 

com alguns itens básicos que ajudam nessa ta-

refa, conforme relaciona Almeida (2009): 

1. Chave-de-fenda de três tamanhos   

2. Martelo      

3. Grifo ou chave inglesa   

4. Peugeot      

5. Alicate comum     

6. Alicate de ponta         

7. Fita veda-rosca         

8. Pregos, parafusos e buchas de diversos tamanhos     

9. Arame rígido         

10. Luvas para proteger as mãos       

11. Serrote          

12. Fita isolante         

13. Lixas (de diferentes asperezas)       

14. Arco de serra (para cortar ferros e tubos de PVC)     

15. Furadeira elétrica         

16. Brocas para furadeira (para madeira, concreto e ferro)    

17. Espátula          

18. Pincel e rolo para pintura        

19. Cola branca         

20. Talhadeira          

21. Marreta          

22. Colher de pedreiro        

23. Trena ou metro         

24. Desempenadeira comum        

25. Desempenadeira dentada

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/ferramentas-necessarias-manutencao-esco-
lar-477479.shtml>. Acesso em; 20 jun. 2013

Com as ferramentas nas mãos e conhecendo o caminho para realizar as in-

tervenções necessárias de manutenção preventiva, no próximo tópico apre-

sentaremos algumas dicas de manutenção escolar.

Figura 36 - Fonte: Ilustrador
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8.2 Dicas gerais sobre manutenção escolar
A maioria das questões apresentadas nos tópicos anteriores depende de to-

madas de decisões, ou seja, existem maneiras distintas de se resolver um 

mesmo problema.

Nesse sentido, a figura aponta direções distintas a serem seguidas.

E agora? Como devemos decidir diante dos problemas de manutenção es-

colar?

Almeida (2009) afirma que a manutenção do patrimônio escolar também  

depende de tomada de decisão.  Por isso, o autor esclarece que, antes de 

decidir sobre um conserto ou obra, deve-se levar em consideração os itens 

abaixo: 

• Quando conseguimos estar com a manutenção sempre atualizada, con-

sertando e restaurando aquilo que está quebrado, solto, descolado, trin-

cado ou descascado, evitamos gastos excessivos no futuro. 

• Verifique sempre se é possível efetuar um reparo sem o auxílio de um téc-

nico ou até sem a autorização da Secretaria de Educação à qual a escola 

é vinculada ou da Secretaria de Obras e Saneamento do município.  Esses 

processos costumam ser muito burocráticos e não compensa enfrentá-

-los, caso o problema seja simples e possa ser solucionado por alguém da 

comunidade escolar.

• Caso a reforma, ou conserto, demande uma verba maior do que a dis-

ponível, verifique as diversas formas  para levantar o dinheiro. Informe-se 

Figura 37 - Fonte: Ilustrador

Para melhor compreensão sobre 
a importância da tomada de 

decisão, leia o artigo disponível 
na página: http://www.

conectandopessoas.com.br/blog/
artigos/133-a-importancia-da-

tomada-de-decisao.
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sobre recursos de financiamento público, como o Fundescola e o Fundeb. 

• Sempre que for necessário, envolva a comunidade. Gere eventos para a 

arrecadação de fundos e mobilize pessoas que possam contribuir com 

novas ideias. 

• Lembre-se: a solução para uma questão de espaço nem sempre envolve 

uma obra. Há numerosas soluções e às vezes trocar alguns móveis, ou 

mesmo conseguir alguns vasos com plantas ornamentais, podem trans-

formar o espaço num local agradável. 

Resumo
Nesta aula, você estudou o conceito de intervenção corretiva, preventiva e 

como essa divisão é importante para classificar as demandas a partir de uma 

vistoria, visando especificar a situação da escola e o grau das ações que se-

rão definidos. Pôde tomar conhecimento também de algumas dicas práticas, 

de manutenção e tomada de decisões, para consertos ou obras na escola.

Atividades de aprendizagem
1. Com o objetivo de deixar a escola em boas condições, as intervenções de 

manutenção foram divididas em duas categorias:

a. (   ) Manutenção corretiva e manutenção urgente;

b. (   ) Manutenção corretiva e manutenção preventiva;

c. (   ) Manutenção preventiva e manutenção urgente;

d. (   ) Manutenção preventiva e manutenção necessária.

2. Poderemos classificar as demandas a partir de uma vistoria técnica que 

especificará a situação da escola e o grau das ações que serão definidas. Essa 

demanda terá seu grau de ação definido como CRÍTICO para:

a. (   ) ambiente interditado ou que oferece risco ao usuário;

O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) é um conjunto 
de fundos contábil formado 
por recursos dos três níveis da 
administração pública do Brasil 
para promover o financiamento 
da educação básica pública. 
O Fundo de Fortalecimento da 
Escola – (Fundescola) é um 
programa do Ministério da 
Educação, elaborado em parceria 
com as secretarias estaduais e 
municipais de educação. 
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b. (   ) evitar o surgimento de possíveis problemas;

c. (   ) melhor funcionamento da unidade;

d. (   ) ambiente que prejudique a prática das atividades pedagógicas.

3. Com base no enunciado da questão 2, relacione as colunas:

a. Normal               (   ) para ambiente interditado ou que oferece risco ao  

     usuário;

b. Necessário            (   ) para evitar o surgimento de possíveis problemas;

c. Urgência               (   ) sem necessidade de intervenção;

d. Melhoria               (   ) para melhor funcionamento da unidade.

4. Sabemos que a escola precisa sempre de pequenos consertos e reparos. 

Nesse sentido, para a manutenção dos ambientes escolares, é indicado que 

tenhamos sempre por perto:

a. (   ) uma caixa de ferramentas;

b. (   ) material de reposição e estoque;

c. (   ) kit completo de acessórios de segurança;

d. (   ) chave de fenda, martelo, parafusos e pregos.

5. A manutenção do patrimônio escolar também depende de tomada de 

decisão.  Por isso, antes de decidir sobre um conserto ou obra, leve em con-

sideração os pontos abaixo, EXCETO: 

a. (   ) Estar em dia com a manutenção, arrumando e recuperando aquilo 

que está quebrado, solto, descolado ou descascado evita maiores gastos no 

futuro. 

b. (   ) Ao realizar um reparo, verifique se é possível fazê-lo sem a ajuda de 

um técnico e até mesmo sem a autorização da Secretaria de Educação à 

qual a escola é vinculada ou da Secretaria de Obras e Saneamento de seu 

município. 



Rede e-Tec BrasilAula 8 - Dicas de manutenção, intervenções e solicitações de obras 83

c. (   ) Caso o conserto ou a reforma exijam uma verba maior do que a dis-

ponível, estude as várias maneiras para levantar o dinheiro. Informe-se sobre 

recursos de financiamento público, como o Fundeb e o Fundescola. 

d. (   ) Sempre que preciso, envolva os alunos. Promova eventos para a arre-

cadação de alimentos e mobilize pessoas que possam colaborar com novas 

ideias.

Prezado(a) estudante,

Finalizamos a aula que tratou da manutenção corretiva e preventiva na es-

cola. Vamos agora cuidar da segurança da comunidade escolar. Você sabe 

como? A resposta está na próxima aula. Prepare-se para mais um conteúdo 

tão importante quanto os que já foram vistos até aqui. 
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Objetivos: 

• reconhecer a importância da prevenção para a segurança da 

comunidade escolar;

• identificar a prevenção e a segurança na perspectiva dos Parâ-

metros Curriculares Nacionais; e

• utilizar dicas de manutenção dos sistemas de segurança e pre-

venção de acidentes na escola.
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Aula 9.  Prevenção de acidentes na 
escola

Caro(a) estudante,

Vamos iniciar nossa penúltima aula. Será mais um conteúdo que poderá 

contribuir com a sua formação. Certamente você já percebeu que a preven-

ção faz parte da manutenção do espaço escolar. Vamos tratar agora desse 

aspecto relacionados aos acidentes que também podem ser evitados.

9.1 Prevenir é o caminho
Já estudamos sobre a estrutura escolar, seu espaço, ambientes, patrimônio, 

conservação, manutenção e preservação da escola.

Tudo isso faz parte de um contexto que nos reporta a outro tipo de preven-

ção que não é somente a infraestrutura física escolar. Quando cuidamos da 

escola mediante a manuten-

ção preventiva, estamos cui-

dando também da segurança 

daqueles que participam da 

comunidade escolar, ou seja, 

prevenindo acidentes.

Figura 38 - Fonte: Ilustrador
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Com base na imagem, reflita sobre prevenção de acidentes na escola.O que 

você entende sobre o ditado popular, “é melhor prevenir do que remediar.”

Este ditado, reproduzido de geração a geração, significa que a prevenção é 

sempre mais vantajosa do que a resolução do problema que pode dar mais 

trabalho e custar mais caro.

Podemos pensar na importância deste dito popular para a nossa realidade 

político-econômica e seus reflexos nos campos da saúde e da educação bra-

sileiras. 

Para a Organização não Governamental - ONG Criança Segura (2011), a 

prevenção é primordial no enfrentamento da questão dos acidentes, porém 

ela ainda se apresenta como um desafio. A prevenção nem sempre é vista 

como prioridade no País. Quase sempre é preciso que ocorram problemas 

diversos para finalmente se levar em consideração os prejuízos causados pe-

los mesmos. Como o acidente nem sempre é notificado e tratado como tal, 

costuma gerar diversos empecilhos na busca de soluções. 

A relevância desse tema fica evidente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCNs (BRASIL, 1997) quando o mesmo recomenda às escolas a inserção do 

tópico prevenção de acidentes nos temas transversais. Dentre os principais 

tópicos contidos nos PCNs, podemos citar:

• Compreender que as condições de saúde dependem do meio físico, eco-

nômico e sociocultural, sendo identificados nestes meios como fatores 

de risco à saúde pessoal e coletiva;

• Abordar a questão dos acidentes tanto do ponto de vista das medidas 

práticas de prevenção como da aprendizagem de medidas de primeiros 

socorros com crianças.

É importante que você já compreenda como a manutenção preventiva se 

relaciona com o que estudamos até agora, principalmente, quando os PCNs 

afirmam que as condições de saúde dependem do meio físico, identificando 

os fatores de risco, entre outras coisas. Nesse sentido, fica clara a responsa-

bilidade da escola também com a prevenção e a segurança. 

A ONG Criança segura afirma 
que, com a conscientização da 

sociedade, pelo menos 90% dos 
acidentes poderiam ser evitados 
com atitudes preventivas, como: 

- Ações educativas;
- Modificações no meio 

ambiente;
- Modificações de engenharia;

- Criação e cumprimento de 
legislação e regulamentação 

específicas.
Sabemos que a promoção da 
prevenção de acidentes deve 
ocorrer desde o nascimento 

até a vida adulta. No caso das 
crianças e de adolescentes, cabe 

aos responsáveis (familiares, 
educadores, cuidadores em geral 

- comunidade e poder público) 
criar estruturas nas quais as 

crianças possam explorar 
seus ambientes, respeitando 

seu desenvolvimento, mas 
sempre com segurança, além 
de observá-las atentamente 

o tempo todo. Afinal, os 
processos de aprendizagem 

estão intimamente ligados aos 
cuidados. Disponível em: <http://

www.criancasegura.com.br/> 
prevencao.asp. Acesso em: 20 

jun. 2013
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9.2  Dicas para manutenção dos sistemas de 
segurança e prevenção de acidentes na 
escola

Criança na escola é garantia de segurança. Certo?

Podemos pensar que nenhum lugar, nem mesmo a escola, que foi pensa-

da para as crianças, é sempre garantia de segurança para elas, pois se não 

houver os cuidados necessários para esta segurança, há riscos de ocorrerem 

desde pequenos a graves acidentes.

Especialistas em segurança e em educação dizem que boa parte das institui-

ções de ensino é segura, mas há muitos aspectos a serem levados em conta 

para minimizar todos os riscos possíveis. O assunto não deve ser motivo para 

pânico, mas devemos assegurar que a comunidade escolar está segura do 

ponto de vista da prevenção de acidentes, como incêndios, desabamentos 

etc. 

Em uma escola, muitas vezes mais do que em outros ambientes, é preciso 

promover e garantir que todos estejam a salvo de qualquer perigo. Quando 

o tema é segurança, todo cuidado é pouco. Nesse sentido, Almeida (2009),  

no Manual  de Manutenção da Escola,  mostra que algumas intervenções 

contribuem  para prevenção e segurança. A seguir estão algumas recomen-

dações contidas nesse manual.

Pragas: 

• O período de férias escolares constitui-se no momento propício para aca-

bar com focos de ratos e insetos que, além de nocivos à saúde, podem 

também causar sérios prejuízos às edificações da escola. 

• Para promover a dedetização e desratização é importante contratar uma 

empresa especializada. Ela é a garantia de maior segurança quanto à 

qualidade dos serviços prestados. 

• Algumas pragas, como cupins, na maioria das vezes podem ser elimi-

nadas com produtos específicos, encontrados em lojas de materiais de 

construção e que quase sempre são de fácil aplicação. Se não houver essa 

possibilidade, é necessário buscar os serviços de uma firma especializada. 

• Todos os produtos utilizados devem ter licença para comercialização. Sua 
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aplicação implica diversos cuidados, o que evita  qualquer tipo de dano à 

saúde da comunidade escolar. 

Muros, portas, grades e telas de proteção: 

• Quando a escola está situada em locais sujeitos à depredação, é preciso 

substituir os muros por gradil ponteado. Dessa forma, todas as áreas 

ficam à vista impedindo as pichações. 

• Telas de proteção nas janelas e vãos existentes evitam que vidraças sejam 

quebradas ou que estranhos tenham acesso ao interior do estabeleci-

mento. As telas ou as chapas perfuradas devem ser, preferencialmente, 

pintadas, ou de ferro galvanizado (material protegido contra ferrugem) . 

• Procure sempre utilizar materiais de qualidade quando for substituir fer-

ragens e portas. Não permita que faltem peças e não deixe que as mes-

mas emperrem. O excesso desse tipo de problemas traz como consequ-

ência a degradação de partes inteiras do prédio escolar. 

Extintores de incêndio, hidrantes e mangueiras: 

• Extintores de incêndio, hidrantes e mangueiras são instrumentos impres-

cindíveis no combate ao fogo, por isso, precisam de cuidados especiais. 

• A cada seis meses é necessário testar a mangueira dos hidrantes. Após 

seu uso, é preciso secá-la em suspensão (nunca horizontalmente), per-

mitindo o escoamento da água. Após a secagem, deve ser enrolada e 

guardada na caixa de forma correta. 

• Periodicamente, há necessidade de verificar se os extintores de incêndio 

estão devidamente carregados, de acordo com o peso e conteúdo. A 

verificação inclui também conferir se a carga está dentro do prazo de 

validade. 

• Se os lacres estiverem rompidos, sinalizam que o extintor foi usado e 

não está recarregado. Apenas firmas especializadas e credenciadas no 

Corpo de Bombeiros devem ser contratadas quando houver necessidade 

de recarga. 

• Os extintores carregados com pó químico ou CO2 podem ser utilizados 
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indistintamente. No entanto, extintores de água/gás não podem ser usa-

dos em redes elétricas. 

• Os professores e todos os funcionários da escola precisam com frequên-

cia receber códigos sobre como manejar os extintores. 

Recomendações gerais 

• É preciso muito cuidado quando o assunto é gás. Registros ou equipa-

mentos  com vazamento devem se prontamente reparados. 

• Locais bem arejados e áreas externas do prédio são indicados para alocar 

botijões .

• Acidentes com pessoas e queima do sistema elétrico são causados por 

falhas nas ligações do para-raios. Solicite a presença de um eletricista, 

pois somente ele pode para garantir que a ligação esteja correta.

Como já vimos, o ambiente escolar não está isento de acidentes. Santini e 

Mello (2008) apresentam algumas medidas para prevenir acidentes no am-

biente escolar: 

 – Não permitir a entrada de estudantes na cozinha.

 – Tomar cuidado para que não haja vazamento de gás e deixar sempre 

o botijão em lugar arejado.

 – Nunca deixar o fogo aceso sem que fique um responsável no local.

 – Verificar sempre o prazo de validade dos alimentos.

 – Evitar o uso de objetos quebrados ou rachados.

 – Manter sempre o lixo tampado e dar a ele o destino correto.

 – Não tocar em fios, interruptores, tomadas ou aparelhos elétricos com 

as mãos molhadas ou pés descalços.

 – Evitar o uso de tês e benjamins nas tomadas.

 – Os produtos de limpeza devem ser guardados em local apropriado, 

sempre nas embalagens originais e com identificação do produto. 

Nunca reutilize frascos.

 – Materiais de conservação da escola, como martelos, pás, enxadas, 

entre outros, também precisam de lugar apropriado para serem guar-

dados, e só devem ser usados por pessoas adultas que sabem fazer 

uso correto dos mesmos.

 – Manter limpas as áreas externas evitando entulhos como pedras, ti-
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jolos e madeira.

 – Aparar regularmente a grama e recolher folhas caídas, que se acumu-

lam excessivamente.

 – Escadas devem ter corrimão e piso antiderrapante.

 – Evitar subir em escadas, árvores e andaimes sem material de segu-

rança.

 – Sinalizar pisos molhados e evitar andar sobre os mesmos.

 – Usar sempre calçado apropriado para a atividade que vai desenvolver.

 – Praticar atividades físicas sempre com cautela e calma.

 – Não andar pelo pátio com objetos de vidro ou pontiagudos.

 – Usar o laboratório sempre com a supervisão de um responsável.

 – Observar atentamente as instruções de uso de qualquer substância 

que se for utilizar.

 – Fazer uso correto, de acordo com sua finalidade, do mobiliário da 

escola.

 – Evitar improvisos e pensar sempre duas vezes antes de executar qual-

quer tarefa.

 – Sinalizar locais com maior incidência de acidentes.

Mesmo observando estas dicas, para estar realmente preparada, a escola 

precisa de cuidados em sua estrutura física, equipamentos de segurança, 

treinamento de funcionários e de estudantes. 

Resumo
Nesta aula, você estudou que a prevenção e a segurança são as principais 

formas de evitar os acidentes nos ambientes escolares. Apresentamos tam-

bém, dicas importantes de prevenção e segurança contra incêndio, pragas e 

contra depredação na escola, bem como algumas medidas importantes para 

prevenir acidentes na escola.
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Atividades de aprendizagem
1. Com a conscientização da sociedade, pelo menos 90% dos acidentes 

poderiam ser evitados. Aponte as principais atitudes preventivas para evitar 

os acidentes.

          

2. A relevância do tema prevenção de acidentes está expressa nos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais).  Cite os principais tópicos abordados no 

documento sobre este assunto.

          

3. Das alternativas seguintes, qual NÃO faz parte da prevenção e segurança 

para muros, portas, grades e telas de proteção? 

a. (   ) Telas de proteção nas janelas e vãos existentes impedem a quebra de 

vidraças ou o acesso de estranhos. As telas ou as chapas perfuradas devem 

ser, preferencialmente, de ferro galvanizado (material protegido contra fer-

rugem) ou pintadas. 

b. (   ) Em locais mais sujeitos a depredação, substitua os muros por gradil 

ponteado. Assim, todas as áreas da escola ficam à vista e as pichações são 

evitadas. 

c. (   ) Ao substituir ferragens e portas, procure utilizar materiais de quali-

dade. Não deixe faltar peças e impeça que as mesmas fiquem emperradas, 

pois o acúmulo de problemas como esses podem resultar na inutilização de 

partes inteiras do prédio.

d. (   ) As portas e grades devem permanecer sempre fechadas para evitar 

a entrada de estranhos e os muros altos devem ser reforçados com cerca 

elétrica. Assim, a comunidade escolar estará segura.
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4. Marque V para Verdadeiro e F para Falso, quanto às medidas para preve-

nir acidentes no ambiente escolar: 

a. (   ) Não permitir a entrada de alunos na cozinha.

b. (   )  Tomar cuidado para que não haja vazamento de gás e deixar sempre 

o botijão em lugar arejado.

c. (   ) Nunca deixar o fogo aceso sem que fique um responsável no local.

d. (   ) Verificar sempre o prazo de validade das portas e portões.

e. (   ) Evitar o uso de objetos quebrados ou rachados.

f. (   ) Manter sempre o lixo aberto para ventilar e dar-lhe o destino correto.

g. (   )   Não tocar em fios, interruptores, tomadas ou aparelhos elétricos com 

as mãos molhadas ou pés descalços.

h. (   ) Usar tês e benjamins nas tomadas.

i. (    )  Os produtos de limpeza devem ser guardados em local apropriado, 

sempre nas embalagens originais e com identificação do produto. 

Nunca reutilize frascos.

j. (   )  Materiais de conservação da escola, como martelos, pás, enxadas, 

entre outros, também precisam de lugar apropriado para serem guar-

dados, e só devem ser usados por pessoas adultas que sabem fazer uso 

correto dos mesmos.

Prezado(a) estudante,

Finalizamos uma importante aula sobre prevenção de acidentes na esco-

la. Mesmo com a prevenção e tomando os cuidados necessários relativos 

a segurança, se o acidente ocorrer, a intervenção com noções básicas de 

primeiros socorros é fundamental.  Noções básicas de primeiros socorros é 

o tema da próxima e última aula. A sua disciplina e dedicação aos estudos 

permitiram que você chegasse até aqui. Não desanime.
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Objetivos:

• reconhecer a necessidade de medidas de segurança na escola;

• identificar cuidados básicos de atendimento a um acidente a 

fim de preparar a comunidade para prestar socorro; e

• evitar medidas inadequadas de atendimento.

Caro(a) estudante,

Você deu um grande passo em seu processo de aprendizagem. Esta é a úl-

tima aula da disciplina Manutenção Preventiva dos ambientes Escolares. Va-

mos tratar ainda de segurança na escola, mas o foco principal do conteúdo 

está no atendimento a um acidente, caso ele ocorra. Mantenha-se atento(a) 

ao que preparamos para você. 

10.1  Segurança na escola e responsabilida-
des

Como vimos na aula anterior, mesmo com a prevenção e tomando medidas 

necessárias de segurança, o acidente pode ocorrer. É bom lembrar que o 

ambiente escolar não está imune ao acontecimento de acidentes.

Nesse sentido, uma das competências da nossa disciplina é indicar maneiras 

de zelar pela segurança de cada estudante.

Durante as aulas anteriores, apresentamos as diferentes dependências físicas 

que compõem a unidade escolar, mostramos a importância de conhecer a 

organização e realizar a manutenção preventiva dos ambientes escolares.  

Todo esse conhecimento contribui para que você, técnico(a) em multimeios 

didáticos trabalhe  para a segurança de cada estudante.

Aula 10.  Segurança na escola: proce-
dimentos básicos de atendi-
mento
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E o mais importante: Para evitar acidentes, começamos pela estrutura física 

das escolas!

Porém, se as medidas adequadas não forem tomadas, a probabilidade de 

acidentes aumenta muito. Caso o imprevisto ocorra, medidas de intervenção 

imediata devem ser tomadas.

Caso o acidente ocorra, você sabe o fazer?

Por essa razão, esta aula final foi produzida com a finalidade de informar 

a  respeito das técnicas básicas de primeiros socorros, voltada aos principais 

tipos de acidentes que ocorrem no ambiente escolar.

Um trabalho, realizado pela ONG Criança Segura e pela UNIFESP (Universi-

dade Federal de São Paulo), mostra a importância de a comunidade escolar 

estar preparada para atuar em uma emergência e dados da pesquisa feita 

em 23 escolas públicas e privadas de São Paulo apontam que 78% de crian-

ças vítimas de acidentes se machucaram com adultos por perto.  (COLLUCCI, 

2006).

Figura 39 - Fonte: Ilustrador

Figura 40 - Fonte: Ilustrador
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Não temos a intenção de formar especialistas no atendimento pré-hospitalar, 

nosso objetivo é oferecer subsítios para que você esteja apto para preparar 

a comunidade escolar para prestar cuidados básicos de atendimento a um 

acidente até a chegada de atendimento especializado, impedindo medidas 

inadequadas que podem agravar o estado da pessoa que se acidentou.

Mas você pode estar se perguntando: Essa responsabilidade é da escola?

Nesse caminho, o artigo 135 do Código Penal Brasileiro é bem claro: “deixar 

de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo eminente, 

podendo fazê-lo, é crime.” (BRASIL, 2002, p.82)

Agora que você pôde perceber a importância e a responsabilidade da segu-

rança na escola, passaremos para os procedimentos de atendimento a um 

possível acidente dentro do ambiente escolar.

Então, vamos lá!

10.2  Procedimentos básicos de atendimen-
tos: Primeiros socorros

Muitas vezes, quando acontece algum tipo de acidente, não sabemos como 

agir frente a essa situação. Nesse sentido, Santini e Mello (2008) apresentam 

algumas dicas sobre como devemos agir frente a um acidente: 

Assista à reportagem 
apresentada pelo Jornal 
Justiça, publicada pela 
TV Justiça quanto à 
responsabilidade por 
acidentes nas escolas. 
http://www.youtube.com/
watch?v=l2A3Id8zoDw

• Tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos básicos de Primeiros 

Socorros, respeitando suas limitações.

• Observe o local do acidente. Verifique sua segurança e a das demais 

pessoas. Não se torne mais uma vítima.

• Peça para alguém ligar para o socorro especializado, informando o 

local do acidente, telefones de contato e a situação da vítima, e em se-

guida para a família da vítima.

• Procure tranquilizar a vítima.

• Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança, 

para evitar maiores complicações ao estado da vítima.



Manutenção Preventiva de Ambientes EscolaresRede e-Tec Brasil 96

          

Se você  tiver conhecimentos básicos de primeiros socorros, utilize-os, se não 

souber o que fazer, aguarde a chegada do socorro  especializado. Ligue para 

os telefones: 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros. Vale lembrar 

que em qualquer caso é prudente acionar o socorro especializado.

Quando estiver realizando qualquer atendimento, 

pense em sua segurança, para tanto, a proteção é in-

dispensável. Pensando nisso, seguem algumas dicas 

de como se proteger:

• Use luvas de látex nas mãos;    

• Se possível, use óculos de proteção individual;  

• Evite tocar os olhos, boca ou nariz antes de lavar as mãos;   

• Evite contato direto com sangue e secreções;    

• Lave bem as mãos com água e sabão, após prestar socorro;   

• Esteja sempre com a carteira de vacinação em dia.

Para o atendimento a uma vítima, é prudente que tenhamos uma caixa de 

primeiros socorros contendo itens básicos, tais como:

- Tesoura;         

- Luvas cirúrgicas;        

- Soro fisiológico.

Não se esqueça dos itens para curativos:  

Gazes; Esparadrapo; Algodão; Ataduras de crepe; 

Band-Aid, antisséptico.

Tenha também:     

Bolsa de água quente; Bolsa de água gelada.

• Evite remover a vítima e só a transporte em último caso. Aguarde no 

local o socorro especializado.

• Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, isso pode agravar 

a situação.

• Monitore sempre os sinais vitais até a chegada do socorro.

Figura 41 - Fonte: Ilustrador

Figura 42 - Fonte: Ilustrador
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Sinta-se à vontade para acrescentar ou retirar algum item. A caixa de primei-

ros socorros deve estar adequada às suas necessidades.

Pensando agora nos procedimentos do cotidiano em primeiros socorros, 

podemos nos nortear pela cartilha de primeiros socorros desenvolvida pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO. Nesse sentido, 

os procedimentos que demonstraremos a seguir foram retirados da referida 

cartilha.

Quais são as primeiras atitudes ao se prestar socorro? Qual o atendimento 

inicial?

Na abordagem inicial, adota-se uma sequência de passos a serem executa-

dos, é o que chamamos de (A, B, C,D,E). 

A: Imobilize a coluna cervical (pescoço); ao suspeitar de lesão de coluna, não 

mexa na vítima, chame o Corpo de Bombeiros. Desobstrua as vias aéreas;                               

B: Verificar a respiração; veja, ouça e sinta a respiração da vítima.

C: Verifique a circulação, sinta o pulso carotídeo na região do pescoço. 

Se o pulso estiver lento e fraco, efetue o controle de hemorragias e trate o 

estado de choque.

D: Avaliar se a vítima está alerta, se responde a estímulos verbais, se respon-

de a estímulos dolorosos, ou se não responde a nenhum estímulo.

E: Exposição da vítima; consiste em expor a vítima, retirando ou cortando as 

vestes para melhor visualizar as lesões.

Agora que já vimos o ABCDE, vamos indicar o que fazer diante de parada 

cardíaca, hemorragias, queimaduras, fraturas, luxação e entorses.

Parada Cardíaca:

Os sinais de que houve parada cardíaca são: A vítima fica inconsciente, há 

ausência de batimentos cardíacos, dilatação das pupilas, palidez intensa e 

extremidades arroxeadas.

Para  saber mais sobre 
primeiros socorros acesse  
http://www.bombeiros.
go.gov.br/wp-content/
uploads/2012/06/cartilha-
primeiros-socorros.pdf.

Saiba como checar pulso 
carotídeo. Acessando http://
www.hu.ufsc.br/~cardiologia/
pulsoart.html.
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A massagem cardíaca externa se inicia da seguinte forma: 

Deite o paciente de costas sobre uma superfície dura. De joelhos, trace uma 

linha reta entre os mamilos, posicione as mãos uma sobre a outra no centro 

do peito e execute 30 compressões, até que haja batimentos espontâneos 

ou até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Há casos em que dois procedimentos tornam-se necessários (massagem car-

díaca e respiração boca a boca). Caso haja um socorrista, a manobra deverá 

ser feita da seguinte maneira: 30 massagens cardíacas para 2 respirações 

boca a boca. 

- Hemorragias:

É o rompimento de um vaso. 

Com um tecido ou uma com-

pressa, pressione o ferimento 

para interromper o fluxo de 

sangue, apertando contra o 

osso. Não devemos tentar re-

tirar objetos ou fragmentos ós-

seos nem devemos colocá-los 

de volta.

Também não devemos colocar soluções como açúcar ou pó de café no feri-

mento, somente a compressa limpa é o suficiente. Assim que a compressa 

estiver encharcada com o sangue, apenas devemos colocar outra por cima e 

não retirar a antiga, pois o processo de coagulação sanguínea já se iniciou.

Figura 43 - Fonte: Ilustrador

Figura 44 - Fonte: Ilustrador
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- Queimaduras: 

São lesões causadas pela ação do calor ou do frio e são classificadas pela 

profundidade das mesmas: 1ºGrau, 2ºGrau, 3ºGrau e 4ºGrau.

O que fazer? Remover vestes em chamas sem, no entanto, retirar o tecido 

aderido à pele; lavar a região atingida com bastante água em temperatura 

ambiente. Deite a vítima e eleve as pernas evitando que entre em choque; 

envolva a parte atingida com plástico lim-

po ou pano limpo e úmido. Não aplique 

nada sobre a superfície atingida (creme 

dental, borra de café ou clara de ovo) para 

não dificultar o tratamento. Não fure as 

bolhas, elas são proteção contra infecção. 

Chame o Corpo de Bombeiros.

- Fraturas:

São traumatismos ou rupturas de ossos e são classificadas em dois tipos:

Fechada: quando não há exposição do osso, apenas o desnível e movimento 

anormal do membro; 

Aberta ou exposta: quando o osso fraturado rompe a pele e os músculos.

O que fazer? Movimentar o mínimo possível a vítima. Imobilizar o membro 

com talas ou apoios adequados como: tábua, papelão, revistas, travesseiros 

etc. Jamais tente colocar o osso no lugar. Se houver exposição de ossos, pro-

teger o ferimento com gaze ou tecido limpo. Caso haja fragmentos ósseos 

fora do corpo, não os recoloque, chame o Corpo de Bombeiros.

Figura 45 - Fonte: Ilustrador

Figura 46 - Fonte: Ilustrador
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- Luxação e Entorses:

O que fazer? 

Imobilização da articulação com talas ou material rígido; aplicação de frio 

(gelo ou compressa úmida fria) até 30 minutos após o ocorrido. Não tente 

recolocar o membro no lugar; chame o Corpo de Bombeiros.

Essas foram algumas situações de como proceder diante de uma vítima que 

esteja precisando de atendimento. Vale lembrar que, nesta aula, não abor-

damos outras ocorrências, como envenenamento, choque elétrico, convul-

são, desmaios etc.

Procuramos apresentar exemplos de como 

agir diante dos acidentes que podem 

ocorrer nas escolas, visando estabelecer 

uma via entre segurança e manutenção 

preventiva dos ambientes escolares.

Resumo
Nesta aula, você teve oportunidade de aprender que a segurança da comu-

nidade é muito importante e que a escola é a responsável pelo zelo e manu-

tenção do ambiente.  A aula trouxe também informações de como prestar 

cuidados básicos de atendimento a um acidente até a chegada de atendi-

mento especializado, impedindo medidas inadequadas que podem agravar 

o estado da pessoa que  se acidentou.

Atividades de aprendizagem
1. Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte das dicas de como proceder 

diante de um acidente?

a. (   ) Tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos básicos de Primei-

ros Socorros, respeitando suas limitações.

b. (   ) Observe o local do acidente. Verifique sua segurança e a das demais 

pessoas. Não se torne mais uma vítima.

Se você tem interesse em 
se aprofundar no assunto 

atendimento pré-hospitalar, 
consulte o Protocolo para 
Suporte Básico de Vida do 

CBMGO no link a seguir: http://
www.bombeiros.go.gov.br/

wp-content/uploads/2012/09/.
porteBasicoDeVida2011.pdf

Figura 47 - Fonte: Ilustrador
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c. (   ) Peça para alguém ligar para o socorro especializado, informando o 

local do acidente, telefones de contato e a situação da vítima, e em seguida 

para a família da vítima.

d. (   ) Execute todos os procedimento rápidos e com segurança, para evitar 

maiores complicações no estado da vítima.

2. Ao atender uma vítima que se acidentou, devemos tomar algumas medi-

das de segurança, EXCETO: 

a. (   ) Usar luvas de látex nas mãos e reutilizá-las quando necessário; 

b. (   ) Se possível, usar óculos de proteção individual; 

c. (   ) Evitar tocar os olhos, boca ou nariz antes de lavar as mãos;

d. (   ) Evitar contato direto com sangue e secreções.

3. Na abordagem inicial a uma vítima, adota-se uma sequência de passos a 

serem executados, é o que chamamos de (A,B,C,D,E). Descreva o que deve 

ser feito conforme as letras A e C.

          

4. Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

a. (   ) São sinais de parada cardíaca: vítima inconsciente, ausência de bati-

mentos cardíacos, dilatação das pupilas, palidez intensa, extremidades arro-

xeadas e fala arrastada.

b. (   ) Nas hemorragias, devemos usar um tecido ou uma compressa, pres-

sionando ferimento para interromper o fluxo de sangue, apertando contra o 

osso.  Devemos tentar retirar objetos ou fragmentos ósseos e tentar colocá-

-los de volta. Também devemos colocar soluções como açúcar ou pó de café 

no ferimento, pois a compressa limpa não é o suficiente.

c. (  ) Nas queimaduras, devemos remover as vestes em chamas sem, no 
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entanto, retirar o tecido aderido à pele; lavar a região atingida com bastante 

água em temperatura ambiente; deitar a vítima; elevar as pernas evitando 

que entre em choque; envolva a parte atingida com plástico limpo ou pano 

limpo e úmido.

d. (    ) Fraturas são traumatismos ou rupturas de ossos e são classificadas em 

dois tipos: Fechada: quando não há exposição do osso, apenas o desnível e 

movimento anormal do  membro. Aberta ou exposta: quando o osso fratu-

rado rompe a pele e os músculos.

e. (   ) Nas luxações e entorses  realizam-se os seguintes procedimentos: 

imobilização da articulação com talas ou material rígido; aplicação de frio 

(gelo ou compressa úmida fria) até 30 minutos após o ocorrido; não tente 

recolocar o membro no lugar; chame o Corpo de Bombeiros.

Finalizamos esta última aula mostrando que a segurança da comunidade 

escolar é indispensável quando discutimos manutenção preventiva nos am-

bientes escolares. Prestar cuidados básicos de atendimento a um acidentado 

com atitudes simples e procedimentos adequados diminui os ricos de agra-

vamento das lesões e o comprometimento do estado clínico da pessoa que 

se acidentou. 
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Palavras Finais

Prezado(a) estudante,

Chegamos ao final deste caderno. Ao longo dele, tivemos a oportunidade 

de apresentar muitas ideias sobre a manutenção preventiva nos ambientes 

escolares como forma de conservação e segurança de nossa escola.  Abor-

damos vários temas, como o espaço e o ambiente escolar, espaços multifun-

cionais, acessibilidade, o uso das cores, paisagismo e comunicação visual do 

ambiente escolar.

Trouxemos também um conteúdo para você refletir sobre a responsabilida-

de com a conservação e limpeza, aspectos estratégicos de manutenção e 

prevenção, intervenções e solicitações de obras. Apontamos algumas dicas 

sobre manutenção escolar e finalizamos tratando da prevenção de acidentes 

e a segurança na escola. 

Esperamos que você tenha gostado de desenvolver suas habilidades a partir 

deste material, pois agora você já está mais preparado para a prática. Que os 

conceitos aqui abordados possam contribuir para o seu crescimento pessoal 

e profissional.

Acreditamos que você está mais capacitado para os desafios do espaço es-

colar, quando você estiver atuando na profissão que escolheu para se qua-

lificar. Lembramos, porém que o processo de aprendizagem nunca termina 

e assim é preciso continuar estudando, pesquisando, procurando manter-se 

sempre atualizado(a).

Continue aproveitando este importante momento de sua vida e tenha muito 

sucesso nesta nova jornada! Despedimo-nos com uma bela reflexão:

“ Conservar um bem público é mais que um ato moral e social, é 
questão de respeito!” Higor Campos do Nascimento.
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Guia de Soluções

Aula 1
1. Possui identificação própria. A edificação escolar é portadora de uma 

identificação arquitetônica que a diferencia dos demais edifícios públicos e 

civis ao mesmo tempo em que a identifica como um espaço próprio. 

2. Resposta esperada: letra a - Estrutura física da escola, organização, ma-

nutenção, segurança.

3. Sequência numérica esperada: 1,6,3,7,5,4,2,8,9.

4. São exemplos de bens móveis: Ferramentas, computador, cadeira etc. São 

exemplos de bens imóveis: o terreno onde a escola está construída, os pré-

dios da escola, a quadra de esporte, a piscina etc. 

5. O espaço escolar é o meio físico estrutural onde acontece o ensino. Já o 

patrimônio compreende os bens duráveis, classificados como material per-

manente, podendo se dividir entre bens móveis e imóveis. O caráter forma-

dor do espaço é exibido como uma formatação de distintos momentos em 

ambientes diferentes, visando o desenvolvimento dos estudantes. 

Aula 2 
1. 1. Secretaria 2. Lousa 3. Pátio 4. Armários 5. Direção 6. Almoxarifado 7. 

Ventilação 8. Sanitários 9. Recuperação 10. Informática 11. Biblioteca 12. 

Cantina 13. Quarenta. 

Aula 3 
1. A sala de aula pode ser utilizada como sala vídeo ou videoteca como 

aprendemos no texto, dessa forma, torna-se um espaço multifuncional.

2. É imprescindível que o espaço educativo assuma o papel de integrador 

e facilitador, uma vez que abriga atividades que promovem e estimulam as 

relações entre pessoas. 

3. Está alicerçada na eliminação das barreiras e bloqueios físicos para acesso 

e permanência do indivíduo na convivência com seus semelhantes.

Aula 4
1. Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade (ABNT/NBR – 9050/2004).
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2. Resposta esperada: V,F,F,V

3. Resposta esperada: b,a,c,d

4. Acessibilidade universal significa não apenas permitir que pessoas com 

deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o 

uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso 

destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população vi-

sando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.

Aula 5
1. Resposta esperada: letra c – O correto seria que o verde e o vermelho se 

tornassem mais evidentes, e não fracos em locais com sons altos e fortes. 

Esta informação pode ser aproveitada para compensar problemas de ruído 

com informações visuais.

2. Resposta esperada: letra a - hortas, pomares, jardins e viveiros.

3. a) O conforto luminoso é proporcionado pela iluminação com intensi-

dade adequada e bem distribuída nos ambientes, conforme as atividades ali 

desenvolvidas.

b) Entre as medidas necessárias para favorecer o conforto acústico está 

respeitar os ambientes que exigem silêncio, evitando conversas em volume 

alto e o uso de recursos auditivos em volumes exagerados.

c) Para favorecer o conforto térmico, podemos permitir a ventilação cruza-

da nos ambientes por meio de janelas e portas para a renovação do ar.

Aula 6
1. Podemos citar os seguintes fatores: escola limpa; conservada, equipada, 

espaços adequados, equipe comprometida, comunidade atuante em seu co-

tidiano.

2.  Os três eixos são: 1. a organização dos espaços da escola (não só o das 

salas de aula); 2. a mobilização de uma equipe coesa (que trabalhe para 

alcançar uma proposta pedagógica definida); 3.  o estabelecimento de um 

canal de comunicação com pais de alunos e a comunidade do entorno;

3. A mensagem principal é que não adianta nos eximirmos das responsabi-
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lidades, pois estamos juntos em um mesmo propósito, não devemos pensar 

individualmente, devemos pensar na coletividade, ajudando-nos uns aos ou-

tros para que os projetos e o planejamento da escola não afundem.

4. Resposta esperada: d,e,c,b,a

5. Resposta esperada: letra e - Reparo em computadores, impressoras e 

eletrônicos em geral. 

6. Resposta esperada: F,F,V,F,V,V

Aula 7
1. Resposta esperada: letra a - Conservação e preservação.

2. Resposta esperada: letra d - Aplicação de recursos financeiros para ma-

nutenção e reforma NÃO faz parte das três fases. 

3. Resposta esperada: letra c - A criação de uma agenda e um manual de 

uso e manutenção.

4. Resposta esperada: letra a - os aspectos gerais, instalações elétricas, hi-

dráulicas e equipamentos de segurança. 

5. Resposta esperada: letra b - Serviços, funções e atividades.

Aula 8
1. Resposta esperada: letra b - Manutenção corretiva e manutenção pre-

ventiva.

2. Resposta esperada: letra d - ambiente que prejudique a prática das ativi-

dades pedagógicas.

3. Resposta esperada: c,b,a,d

4. Resposta esperada: letra a - uma caixa de ferramentas.

5. Resposta esperada: letra d - Sempre que preciso, envolva a comunidade 

e NÃO somente os alunos. Promova eventos para a arrecadação de fundos e 

NÃO de alimentos conforme está na afirmativa.



Rede e-Tec Brasil107

Aula 9
1. Os acidentes poderiam ser evitados com ações educativas; modificações 

no meio ambiente; modificações de engenharia; criação e cumprimento de 

legislação e regulamentação específicas.

2. Entres os principais tópicos contidos nos PCNs, podemos citar: Compre-

ender que as condições de saúde dependem do meio físico, econômico e 

sociocultural, sendo identificados nestes meios como fatores de risco à saú-

de pessoal e coletiva; abordar o tema acidentes tanto do ponto de vista 

das medidas práticas de prevenção como da aprendizagem de medidas de 

primeiros socorros com crianças.

3. Resposta esperada: letra d – afirmativa NÃO faz parte da prevenção e 

segurança.

4. Resposta esperada: a:V,b :V, c:V, d: F, e:V, f: F, g:V, h:F, i:V, j:V

Aula 10
1. Resposta esperada: letra d – o erro da questão encontra-se na afirmativa: 

Execute todos os procedimentos rápidos e com segurança, o correto seria: 

Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança, para 

evitar maiores complicações ao estado da vítima.

2. Resposta esperada: letra a – o erro da questão encontra-se na afirmativa: 

Usar luvas de látex nas mãos e reutilizá-las quando necessário, ou seja, as 

luvas são descartáveis, portanto não devem ser reutilizadas. 

3. Resposta esperada: F,F,V,V,V.
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