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As escolas e os professores têm um papel fundamental na promoção da saúde e na 

prevenção de acidentes entre os estudantes. Em muitas situações a falta de 

conhecimento acarreta inúmeros problemas, até mesmo estado de pânico ao deparar-se 

com umapessoaacidentada.Uma manipulação incorreta pode acabar agravando o quadro 

da vítima e, neste contexto, faz senecessário o conhecimento sobre primeiros socorros 

entre os professores de Educação Física das escolas públicas. Deste modo,o presente 

projeto tem por objetivo geral avaliar qual a o conhecimento teórico e a conduta prática 

dos professores de Educação Física das escolas da rede pública na cidade de 

Governador Mangabeira-Ba frente às situações de urgência e emergência. São objetivos 

específicos identificar, na visão dos professores, quais as principais causas de acidentes 

no ambiente escolar e analisar o conhecimento dos professores sobre os principais 

procedimentos frente a situações de urgência e emergências nas escolas. 

Metodologicamente trata-se de um estudo de campo de abordagem qualitativa, que será 

realizado nas escolas da rede pública da cidade de Governador Mangabeira, tendo como 

público alvo professores de Educação Física. Será utilizado como instrumento de coleta 

de dados um questionário, contendo perguntas objetivas, claras e diretas, afim de 

facilitar a compreensão do participante. A partir das respostas que serão obtidas poderá 

ser avaliado qual oconhecimento dos professores de Educação Física referente a 

procedimentos de primeiros socorros, além de elencar quais são asprincipais causas e 

acidentes mais frequentes no ambiente escolar. Em função dos dados obtidospoderão ser 

criadas medidas de  prevenção de acidentes, acrescentando dessa forma conhecimento 

aos professores sobre os procedimentos em primeiros socorros, afim de melhorar a 

qualidade do atendimento caso seja necessitado. 
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