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NOTA DE INSTRUÇÃO N' 007/DEIP/2018

1. ORDEM

De ordem do Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral seguem as instruções para a
execução do Prometo Bombeiros na Escola 2018

2. JUSTIFICATIVA

O Corpo de Bombeiros de Roraima tem como uma de suas premissas a prevenção. Com base
nesta, a instituição almeja levar para a população do estado as melhores formas de prevenções no
âmbito de sua área de atuação. Para tanto, o Corpo de Bombeiros objetiva se aproximar da sociedade
nos diversos públicos para ensejar na comunidade mudanças de atitudes e comportamentos que visam
l prevenir acidentes, dirimir mortes e salvar vidas. Assim, eis o motivo para implementar as
atividades do Projeto Bombeiros na Escola voltadas à interação entre o Corpo de Bombeiros Militar
de Roraima e comunidade civil através das escolas públicas do estado, com a realização de atividades
teóricas e práticas, voltadas para as temáticas de prevenção de acidentes domésticos, de prevenção a
afogamentos, de higiene bucal, de saúde familiar e de práticas cívicas

3. OBJETIVO

Proporcionar à comunidade escolar do estado palestras com temáticas de prevenção aos
acidentes domésticos, ao uso de drogas ilícitas, Defesa Civil(risco de desastres), bem como as
temáticas sociais e comportamentais, como higiene bucal e flúor, práticas cívicas, atividades práticas
que envolvem os serviços do Corpo de Bombeiros Militar e a instrução para os funcionários no que
tange a prevenção de incêndio e evacuação no caso de sinistro.

4. SOBRE O PROJETO

O Prometo Bombeiros na Escola é um programa social e institucional do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima, este programa é permanente da Corporação e de atividades continuas
que envolve todos os setores do Corpo de Bombeiros com foco na prevenção e na interação com
população civil através das escolas públicas do estado.

5. PROGRAMAÇÃO
5.1. Local de realização

Escola Estadttat Catana, Rua Deco Fontelle, 7S8, bairro Catana, Boa Vista-RR

5.2. Período para realização

As atividades serão realizadas nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2018; no dia 22, palestra
sobre civismo, de palestra sobre riscos de desastres, aos acidentes domésticos para os alunos; no dia
23, hasteamento do pavilhão nacional, haverá a ação de higiene bucal para os alunos e instrução para
os funcionários; no dia 24, hasteamento do pavilhão nacional, solenidade do projeto e resultado da
gincana, palestra de prevenção ao Suicídio, as atividades lúdicas, exibição de materiais do Bombeiro
e banho nas crianças pelo Carro Combate a Incêndio CCI, conforme esta Nota de Instrução
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6. EFETIVO A SER EMPREGADO E AÇÕES
6.1. Coordenação do Projeto

6.2. Palestra e Palestrantes

As palestras serão realizadas em local disponibilizado pela escola de modo sequenciado, com
duração de 20 minutos à uma hora (Ih) de exposição, confomle consta no cronograma. Vede item
9.3. Para a execução

/ lo TEN QOSBM SANDRA para ministrar a palestra de prevenção ao Suicídio;
/ ST QPCBM SALVA para ministrar a palestra de prevenção aos acidentes domésticos;
v' ST QPCBM SILVA para ministrar a palestra sobre civismo e noções de moralidade;
v' ST QPCBM SILVA para ministrar a palestra de prevenção de riscos de desastres

6.2.1 Gincana "Salve vidas doando frascos99

A gincana tem como finalidade auxiliar na arrecadação de frascos de vidro para a campanha
Salve vidas doando frascos", esta é proveniente do Centro de Saúde do CBMRR (CESAU). Os

frascos arrecadados na gincana serão direcionados para o banco de leite da maternidade Nossa
Senhora de Nazaré

A gincana está a cargo da I' TEN QOSBM SANDRA, a qual está encarregada de apresentar a
campanha e esclarecer como ocorrerá o processo de arrecadação por meio da gincana e a premiação
da turma vencedora. Os términos da gincana e da arrecadação ocorrerão após a apresentação da
solenidade do evento, último dia, com a informação da equipe vencedora, que será aquela que mais
arrecadar frascos.

6.3. Instrução aos funcionários

A instrução será realizada para os professores e demais funcionários da escola, em sala de
aula destinada para o objetivo e em data constante no cronograma. O tempo para a exposição do
assunto será de uma hora aproximadamente. Vede item 12. .Para a execz,rçâo:

ST QPCBM ARRAIS da Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos(DPST), para a
instrução para os funcionários(sobre incêndio e pânico).

Obs.: o horário será combinado com a gestão da escola posteriormente.

/

6.4. Atividades Lúdicas

Serão orientadas pelos bombeiros, em que visam um momento de diversão e interação entre
bombeiros e alunos da escola. Vede os itens 6.17, 9.3 e 11.1. Para a execução:

/ lo TEN QOCBM CAPELO, 2o SGT EMYSTER GALA, SD OPCBM JESSE e para subida na
corda
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ORD POSTO/
GRAD NOME FUNÇÃO

  CEL BM KEISSYANNA  
2 TEN BM FRAZAO Coordenação de atividadcs
3 ST BM VALERIA Coordenação e execução de atívidades
4 ST BM SILVA Coordenação e execução de alivjdades
5 SGT BM EMYSTER GALA Coordenação e execução de atividades
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6.5. Exposição de Material e Demonstração

São os materiais usados no serviço operacional do bombeiro militar de cada companhia, esses
materiais serão demonstrados pelas equipes /n /oco. lide os itens 6.17, 9.3 e 11.1. Executarão:

/ SD QPCBM FARNEY e SD QPCBM JÉSSICA para expor material de combate a incêndio e
demostrar o seu uso

/ SD QPCBM ADRIANO SILVA para expor material do Resgate e demostrar o seu uso.

6.6. Controle de som e apoio

Para as palestras e solenidade do prometo, faz-se necessário suporte com equipamento de
comunicação, salvo se a escola fornecer os equipamentos. Vede os itens 6.10, 9.3 e 11.2. Para a
execucao:

,'' Até 2 militares da Ajudância-Geral, para manipular o equipamento de som e auxiliar nas
atividades deste prometo, caso necessário.

6.7. Prevenção com a viatura para o Evento

Como envolve atividades com adultos e crianças, faz-se necessário a prevenção /pz /oco com
as viaturas e seus respectivos militares

v' A guarnição de serviço da Companhia de Emergência Pré-Hospitalar.
/ A guamição de serviço da Companhia de Combate a Incêndio para prevenção e banho nas

crianças

6.8. Higiene bucal

Visa informar, orientar e aplicar produto para higiene bucal nos alunos da escola

I' SGT QPSBM MENEZES, do Centro de Saúde do CBMRR/

6.9. Gabinete

Faz-se necessário registrar em mídia (fotos/filmagem) a realização das atividades nos três dias
das atividades. Para a execução:

#' SD QPCBM FERREIRA, da DRCRP.
6.10. Solenidade

E a parte a qual o Comandante Geral e demais autoridades militares falam da importância do
prometo para a comunidade escolar. Podem comparecer autoridades civis. P/'ocu/'ar pe/o ro/erro com
a equipe constante no item 6. .1. Para a execução

v" ST QPCBM SILVA para mestre de cerimónia.

6.11. Poderão ser convidados Bombeiros Militares Especialistas para ministrarem palestras
específicas, dentro dos eixos temáticos estipulados nesta Nota de Instrução, desde que observada a
capacidade e a disponibilidade do setor de lotação do Bombeiro convidado.

6.12. Deverão ser disponibilizados, pelos setores responsáveis, os militares para compor as
Guarnições para prevenção durante todo o evento do dia 15.6.2018, conforme item 6.7. No horário
das 7h às llh30

i.13. Eill relação ao serviço volulltário, os actores devem informar os nomes antecipadatnenle à
DE}P pal'a que esta possa encaminha-tos ao Comando Operacional pal'a qtle seja acrescentado na
?scala o sel'viço voluntário dos lnilitat'es designados na missão do Projeto Bombeiros na Escola,
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:onfnrme capacidade e horas cedidas à Diretoria de Ensino. Ca\o o militar selecionado seja
prante do efetivo administrativo. o }tleslno deverá ser liberada para cumprir a missão pelamanhã

6 14. A depender da necessidade de serviço no dia do evento, os executores poderão ser remanejados
para outra função em que esteja com prejuízo de pessoal

6 15. Caso o militar nominado nesta Nota não possa cumprir a missão no dia a qual esteja designado,
enformar com antecedência para que outro possa ser indicado, pela seção de origem, para cumpra a
missão. ' ' '

6.16. O militar estará dispensado de suas atividades após cumprir sua missão no evento.

i.l\l. O militar será responsável pal'ct pegar, cuidar, assear e devolver o matéria! necessário para a
ncecução da missão

7. PARTICIPANTES

Comunidade escolar da Escola Monteiro Lobat(i, no período da manhã, no município de Boa

Vista, sendo apfuninladamente 728 (serescntos e vinte e oitos alunos do ensino flindamental, no turno

8. UNIFORME:

Utlijbrtne 3'A (Lal'Unia).

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Fados os militares envolvidos e designados em seus t"espectivos dias de atuação devem estar
:+n follua para o hasleaitiento do pavilhão nacional tlo pátio da escola, consoante o cronograma.

9.1. Cronograma de atividade a ser desenvolvida no dia 22 de agosto de 2018:

EE CARANÃ (turno da manhã)

I' DIA(22-08-18) - quinta-feira
ATIVIDADEHORÁRIO
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7h15 l Coordenação no ]oca] Na F'scnla
7h30 às 7h50 Hasteamenlo da bandeira e hino nacional Pátio da Escola

7h50 às 8h20 Abertura da gincana "Salve vidas doando fiasco"- Bm co de  
8h20 às 9h10 l Palestra sobre civismo

PALESTRAS PARA OS
ALUNOS D0 8o ANO Ala do pátio da Escola

9h100 às 9h30 Palestra sobre prevenção a
acidentes

9h30 às 9h50 intervalo  
IOh às IOh40 Palestra sobre prevenção de

acidentes
PALESTRAS PARA OS
ALUNOS DO P ANO

Ala do pátio da Escola
IOh40 às l Ih20 Palestra sobre civismo
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9.2. Cronograma de atividade a ser desenvolvida no dia 23 de agosto de 2018

HORÁRIO

7h30 às 9h30

2' DIA(23-08-18) - quarta-feira
ATIVIDADE

Higiene bucal

Intervalo

LOCAL
Em sala de aula

9h30 às 9h50 Refeitório da Escola

9.3. Cronograma de atividade a ser desenvolvida no dia 24 de agosto de 2018

EE CARANÃ (turno da manhã)

3' DIA (24-08-18) - sexta-feira

1 0. MEIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
ATIVIDADE

Palestras
(I' dia)

MATERIAIS/ VIATURAS
02 (dois) Notebooks;
02 (dois) Projetores de imagens;
02 (duas) Telas de projeção.
OI (uma) viatura do ADM para realizar o
transporte do efetivo e dos materiais ao
local das atividades:
02 (dois) Equipamentos de som completos
(microfones e cabos)

Ação de higiene bucal
(2'dia)

Solenidade do Projeto, palestra Prevenção ao suicídio e as
atividades lúdicas (3' dual

11. ATRIBUIÇÕES DOS SETORES E DIRETORIAS DO CBMRR
11.1. Ao Comando Operacional

Liberar para a missão o quantitativo de militares citados nos itens 6.4. 6.5 e 6.7 sob seu
comando, conforme cronograma;
Disponibilizar um caminhão de Combate a Incêndio para prevenção no evento e banho das
crianças, conforme item 6.8;
Liberar os equipamentos para as atividades constantes nos itens 6.4, 6.5;
Disponibilizar viaturas do próprio setor ou das companhias para transporte de material e
pessoal;

Disponibilizar viatura de Resgate e guarnição de Serviço, conforme item 6.7;
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7h Equipes de prevenção, de atividades, de exposição e
da coordenação no local. \ia Escola

7h30 às 8h ]asteamenlo da bandeira e hino }laciolla} íco n todos os
iilitai- es pFesenles} Pátio da Escola

8h às 8h30 SOLENIDADE
Ala do pátio da Escola8h30 às 9h30 Palestra sobre prevenção ao Suicídio e Premiação

9h30 às 9h45 Intervalo  
9h45 às l Ih30 ATIVIDADES LÚDICAS, EXPOSIÇÃO  
llh30 às llh45 Banho do CCI Área externa da Escola
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e Providenciar o registro em escala do serviço voluntário, conforme item 6.13:
b Dal' ciência desta nota aos executores da missão.

11.2. À Ajudância-Geral:

Disponibilizar os militares para a palestra de prevenção, item 6.2; higiene bucal, no item 6.8;
e para o hasteamento e arruamento do pavilhão nacional, confomle o cronograma;
Disponibilizar os militares referentes ao item 6.6:

Disponibilizar O l (um) equipamento de som completo com microfone, cabos. Data Show com
Tela de Projeção;
Manter o equipamento de som para tocar música durante as atividades lúdicas:
Da} ciência desta nota aos exectttol-es da missão

11.2. À DEIP:

Coordenar, fiscalizar e executar as atividades dentro do planejamento desta Norma
Instrução;

Liberar para a missão os militares sob seu comando no período do evento;
Disponibilizar suas viaturas para transporte de pessoal quando for preciso para o evento;
[)al' ciência desta Roía aos executores da missão

de

11.3. A DPST:

Liberar os militares, conforme item 6.3, e os meios necessários para a instrução na escola
sobre prevenção de incêndio e evacuação no caso de sinistro, consoante o cronograma;
Liberar para a missão o(s) militar(es) sob seu comando no período do evento;
Atentar para o tópico 12;
Dal' ciência desta nota aos ucectttores da missão.

11.3. Ao Gabinete:

Separar e preparar material para filmagem e fotografia;
Disponibilizar o(s) militar(es) para fazer(em) a cobertura(filmagem/fotos) das atividades e
divulgação na mídia local das atividades realizadas, con:forme item 6.10:
Infomlar a possibilidade de o Comandante-Geral comparecer a solenidade do evento.
conforme item 9.3=
Dctl' ciência desta nota aos executores da missão.

12. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

O material didático a ser empregado na semana de atividades deverá ser elaborado pela
Coordenação do Projeto, em parceria com os
l)PST, que será responsável peia elaboração
pertinentes, caso precise, para a instrução de
sinistro.

em cada área afim; com a exceção da
matéria! didático e levar os equipamentos

incêndio e evacuação no caso de

esta-RR, 21 de agosto de 2018

DO]ÜEDSON Silo EIRA -;,eÊL
[e-Ge MRR

QOCBM
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