
RECOMENDAÇÕES BÁSICAS AOS GESTORES 
ESCOLARES SOBRE COMO PROCEDER EM CASOS DE 

ACIDENTES NO AMBIENTE ESCOLAR

Observar e analisar com calma a situação. Durante esse momento é importante tranquilizar o(s) 
estudante(s). Logo após analisar a situação, adotar os encaminhamentos adequados ao fato ocorrido;

Garantir o acolhimento, a segurança e o bem-estar do(s) estudante(s), evitando 
aglomerações e exposição dos envolvidos no fato;

Independente da gravidade do acidente, a Unidade Escolar deverá sempre prestar os 
primeiros socorros, preservando a integridade física e psicológica dos envolvidos;

DependendoDependendo da gravidade, o gestor deverá acionar imediatamente o SAMU 192 ou 
BOMBEIROS 193 (a depender do tipo de acidente). EM HIPÓTESE NENHUMA, O(S) 
ESTUDANTE(S) DEVERÁ SER LIBERADO DA ESCOLA SEM ACOMPANHANTE.

Comunicar IMEDIATAMENTE aos familiares e/ou responsáveis pelo(s) estudante(s) 
através de contato por telefone/WhatsApp. Caso não obtenha êxito, dirigir-se diretamente à 
residência do educando. É fundamental a comprovação de que a família tomou conhecimento do 
fato e dos encaminhamentos realizados pela Unidade Escolar;

CasoCaso seja necessário o encaminhamento do(s) estudante(s) para atendimento médico, o gestor 
deverá dar suporte aos familiares/responsáveis, acompanhando-os até o 
local do atendimento;

Após garantidos o bem-estar e a segurança do(s) estudante(s), deverá ser feito o registro do 
fato no Livro de Ocorrência da Unidade Escolar (contendo o relato da ocorrência, as 
providências adotadas pelo núcleo gestor e assinaturas de testemunhas) e no Sistema 
Informatizado de Registro de Ocorrências da SME;

ComunicarComunicar a ocorrência do fato, com a maior brevidade possível, ao Coordenador do 
Distrito de Educação e este informará IMEDIATAMENTE à SME.

Procedimentos:

  A prevenção é o principal meio para evitar danos ocasionados por acidentes no ambiente escolar, 
contudo, a ocorrência destes exige procedimentos necessários e adequados para minimizar suas 
consequências. Embora cada acidente tenha causas e características diferentes, a sequência de ações a 
serem realizadas vai ser sempre a mesma. 
  Sendo assim, este documento estabelece os procedimentos a serem seguidos pelo núcleo gestor das 
Unidades Escolares quando da ocorrência de acidentes em ambiente escolar com estudantes 
matriculados na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.


