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BRIGADAS ESCOLARES – DEFESA CIVIL NA ESCOLA

 O ano de 2014 é, sem dúvida, um 
ano de grandes expectativas no que 
diz respeito à formação das Brigadas 
Escolares.
 O planejamento para este ano 
é de formar 12 mil brigadistas na 
modalidade a distância (EaD) e 9 
mil que participarão de treinamentos 
presenciais.
 O curso, na modalidade 
a distância, viabilizará o 
acesso a materiais e 
atividades que visam 
dar condições aos 
participantes de se 
preparem de tal forma 
que possam efetuar, 
em suas escolas, 
atendimentos básicos de 
primeiros socorros, combate 
a princípios de incêndio, entre outras 
ações que podem significar a diferença 
entre a vida e a morte de pessoas nas 
Instituições de Ensino em situações de 
emergência.

 Mas porque é tão importante a 
formação da brigada escolar?
 Todos os dias, em instituições de 
ensino do Paraná, estão ocorrendo 
emergências, desde um aluno que 
fratura um dedo numa pequena 
queda de escada, até um incêndio 
devastador.
 Todos os servidores das 

escolas, se ainda não viram, 
um dia, infelizmente, poderão 

presenciar alguma situação 
emergencial no ambiente 
escolar, envolvendo alunos 
ou servidores.
 A Brigada Escolar, 

coordenada pelo(a) diretor(a) 
da instituição de ensino, tem 

a importante responsabilidade 
de estar bem preparada, na esfera 
dos conhecimentos que lhe são 
proporcionados pelo curso na 
modalidade EaD e presencial, para, 
um dia, quando necessário, aplicar 

esses conhecimentos na prática, 
em uma situação real, 

procurando diminuir 
a dor e o sofrimento 
das pessoas 
vitimadas pela 
emergência.
 Pedimos a todos 

os participantes 
do curso Brigadas 

Escolares de 2014 
que se empenhem no 

estudo dos conteúdos ministrados, se 
dediquem às leituras e atividades, com 
o compromisso de acompanhar toda 
a formação, finalizando o curso com 
êxito, colaborando, assim, na formação 
das brigadas escolares das instituições 
de ensino do Estado do Paraná.  
 As nossas crianças e jovens e 
seus pais contam conosco.
 Vamos construir um futuro melhor 
e mais seguro para todos nós.


