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Eixo: SEGURANÇA - PEÇONHENTOS sim não PROPOSTAS 

Os contatos telefônicos de socorro como SAMU, 
ambulâncias, Help Móvel (caso a unidade seja conveniada), 
hospitais, Corpo de Bombeiros e familiares das crianças, 
estão disponíveis em local de fácil acesso, de ciência da  
equipe escolar? 

   

Foi constatado o aparecimento de escorpiões nas 
dependências da U.E.? 

   

Acionou o Departamento de Zoonoses para realização de 
visita técnica? 

   

As adequações indicadas pelos técnicos foram viabilizadas 
pela escola? 

   

Após a viabilização das adequações indicadas, acionou 
novamente o Departamento de Zoonoses? 

   

Em caso de conhecimento de queimada em terrenos 
baldios próximos à escola, informou o Departamento de 
Zoonoses, pois a ação pode desalojar escorpiões? 

   

Check list:    

Hidráulica    

Os ralos, internos e externos, são providos do sistema “abre 
e fecha” e, portanto, mantidos fechados? 

   

Caso os ralos, internos e externos, não possuam o sistema 
“abre e fecha”, estes são providos de telas de trama fina 
para proteção?  

   

Ralos das pias são tampados ao final do dia?    

As grelhas de escoamento de água pluvial encontram-se 
protegidas com telas de trama fina? 

   

O orifício de descarte da máquina de lavar roupa é vedado?    

A caixa de inspeção na rua foi vistoriada?    

Caixa de gordura encontra-se limpa e vedada, inclusive no 
puxador? 

   

Elétrica    

A fiação elétrica dos diversos ambientes escolares está 
protegida, sem exposição? 

   

Os orifícios elétricos de toda a unidade estão fechados, sem 
nenhuma pequena fresta aparente: 

   

 interruptores    

 tomadas    

 luminárias    

 ventiladores    

 caixas de energia    

 canaletas externas de fiação    

Alvenaria    

Outros orifícios nas paredes, tetos e chão foram vedados?    

Os assoalhos e rodapés estão todos bem fixados, sem 
frestas? 

   

Os pisos de cerâmica e os revestimentos de azulejo estão 
isentos de rachaduras e vãos? 

   

Batentes de portas e de janelas estão bem fixados, sem    
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buracos ou vãos? 

Batentes e portas dos banheiros – vasos sanitários 
individuais estão bem fixados, sem buracos ou vãos? 

   

Paredes, tanques, muros, calçadas estão isentos de frestas 
e vãos? 

   

Os sistemas de refrigeração de ar estão livres de frestas e 
vãos? 

   

As vigas e telhados, porões, sótãos e forros do teto estão 
livres de frestas e vãos? 

   

Remove todo e qualquer entulho?    

Há armazenamento inapropriado de materiais de 
construção? Pisos, latas de tinta, outros. 

   

As portas, janelas, batentes e similares, inclusive os móveis 
encontram-se livres de descascados, sulcos / fendas / 
frestas, inclusive na parte inferior? 

   

A caixa de mangueira de incêndio e hidrante estão livres de 
sulcos, vãos, rachaduras? 

   

Frente às rachaduras, sulcos, fendas, frestas e vãos 
encontrados, de acordo com as sugestões dos itens acima, 
foram providenciadas as vedações necessárias? 

   

Houve a instalação de borracha vedante na parte inferior 
das portas ou outra barreira física? 

   

Procedimentais    

Remove (de acordo com o destino apropriado) todo e 
qualquer inservível? 

   

Os vasos de plantas são vistoriados e, em locais de 
incidência, inclusive removidos? 

   

Os móveis, cortinas, estantes, quadros, toldos, colchonetes, 
são diariamente vistoriados? 

   

Os colchonetes estão livres de rasgos?    

Os lençóis são colocados somente na hora do sono?    

Materiais pedagógicos, brinquedos, livros, papéis, são 
diariamente vistoriados? 

   

A piscina de bolinhas é vistoriada?    

As roupas, fantasias, lençóis, cobertores, são 
acondicionados de forma segura? 

   

Dentro do possível, o máximo de materiais é guardado 
dentro de armários? 

   

Há panos de chão e toalhas empilhados em locais abertos?    

As vassouras ficam guardadas apenas na área de serviço e 
são vistoriadas antes de utilizadas? 

   

Há outros objetos espalhados, em locais diversos, que 
podem ser guardados de forma segura, que não favoreça o 
esconderijo de escorpiões? 

   

As mochilas e os calçados estão longe do contato com o 
chão, sendo acondicionados em sacos vedados ou 
sapateiras suspensas? 

   

Os colchonetes foram suspensos, evitando o contato com o 
chão? 

 
 

 
 

 
 

São proibidos restos e farelos de alimentos em local que 
não seja o refeitório? 
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Há vistoria diária dos ambientes, anterior a entrada dos 
alunos nas salas e setores? 

   

Há funcionários responsáveis, fixos, para vistoria de cada 
ambiente? 

   

Ocorre a desinsetização periódica na unidade escolar?    

Ocorre a eliminação de baratas?    

Aciona a empresa Dedetizadora, utilizando a garantia do 
serviço de desinsetização realizado, para reforço da 
proteção? 

   

Os lixos são acondicionados em sacos plásticos ou 
recipientes sempre bem fechados? 

   

O playground é diariamente limpo e vistoriado?    

Ocorre limpeza de gravetos e forragens?    

Em caso de terreno anexo à escola, estes estão capinados?     

No mínimo, há margem capinada entre o muro e o mato do 
terreno? 

   

Há contato com a vizinhança, de forma a verificar a 
existência de empilhamento de entulhos nas adjacências? 
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Observação: 

Este roteiro não substitui as orientações técnicas específicas do Departamento de Controle de Zoonoses – PML. 


