
1. INTRODUÇÃO 

 A Prefeitura Municipal de São João Batista, consciente de sua 

responsabilidade social e em concórdia com a Lei N° 8.069, de 13 de julho de 

1990, do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE em vigência no 

Brasil e legislação correlata, atualizada até 19/03/2015, apresenta à sociedade 

do Município de São João Batista o Projeto Brigada Mirim. Este projeto é 

destinado às crianças e adolescentes, e possui como foco a valorização dos 

ideais de cidadania e civismo na formação de nossos jovens, seguindo assim, 

a mesma tendência de projetos governamentais como: O Mais Educação, 

Qualificar para Transformar, Picadeiro da Cidadania e o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), os quais buscam complementar a 

formação tradicional (escolar) com atividade de conscientização ambiental, 
cultural, reforço escolar, além de práticas esportivas e sócio-recreativas.  

Tráfico de drogas, violências, destruição ambiental, formação 

profissional são temas que atualmente crianças e adolescentes entram em 

contato cada vez mais precocemente, e desta forma, é preciso estar 

preparadas a vivenciar e transformar de forma positiva esta realidade. Assim a 

Brigada Mirim para o Município de São João Batista, surge da necessidade de 

adaptar e padronizar a formação da juventude do município às novas 

transformações sociais.  

Os Bombeiros responsáveis pelo projeto da Brigada Mirim, ensinarão 

técnicas de salvamento, primeiros-socorros, ordens unidas, defesa civil, 

proteção ambiental, prevenção e combate a incêndios e prevenção a acidentes 
domésticos, temáticas que compõem a grade curricular do curso. Além de, na 

prática, os participantes terem mais clareza de quais habilidades pretendem 

desenvolver para o campo profissional. O trabalho social dos bombeiros 

interfere diretamente no comportamento dos meninos e meninas. A criança 

idealiza o bombeiro como um herói. Daí a nossa responsabilidade em quanto 

representantes do povo passar lições que vão servir para a vida toda.  

 

 



2.  OBJETIVOS 
2.1.  Objetivo Geral  

 Contribuir na formação das crianças e adolescentes utilizando como 

referências valores de cidadania e civismo, como: ética, respeito à pluralidade 

cultural, e valorização e preservação do meio ambiente, compromisso com as 

ações básicas de saúde, orientação sexual e inserção do aluno no mundo 

globalizado de forma consciente e crítico-transformador. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

  Estruturar os conteúdos programáticos através dos conceitos de 

civismo e cidadania; 
  Assistir as crianças e adolescentes que vivem em situação de 

vulnerabilidade e em trabalho informal; 
  Proporcionar aos jovens condições que auxiliem a abandonar maus 

hábitos e substituí-los por maneiras de agir saudável e melhor; 
  Ensinar às crianças e adolescentes a base da organização militar: a 

hierarquia e a disciplina, bem como sua prática no cotidiano das 

atividades; 
  Desenvolver o desejo de aprimorar os conhecimentos sobre temas 

importantes da sua vida cotidiana, como: noções de primeiros socorros, 

saúde, doenças infecto-contagiosas, acidentes domésticos meio 

ambientes, cidadania, civismo, educação no transito, etc; 
  Socializar informações sobre os interesses das crianças e adolescentes 

com suas famílias; 
  Articular com entidades executoras de ações sociais, a fim de alcançar 

a integralidade no atendimento às famílias; 
  Desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe e o respeito aos 

limites alheios;  
  Fortalecer a iniciativa, a criatividade e autonomia das famílias das 

crianças e adolescente atendidos, levando em conta a promoção da 

auto-estima de todos os componentes familiares; 
  Incentivar a todos os participantes do projeto a permanecerem na 

escola através do acompanhamento e a motivação escolar; 



  Desenvolver ações que possam contribuir para inserção no mercado de 
trabalho quando atingirem a fase adulta; 

  Desenvolver respeito aos bens públicos e privados; 
  Estabelecer parcerias para a constituição e manutenção do projeto, 

firmando assim, termo de cooperação mútua.     
 
3. REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CURSO  
 O horário de funcionamento da Brigada Mirim serão aos Sábados ou aos 

Domingos, conforme assim determinado. 

 
4. INSCRIÇÃO 
 Será destinado a crianças de 7 a 15 anos, sendo as inscrições realizadas 
Junto à Secretaria da Brigada. 

  
5. DESEMPENHO ESCOLAR DO PARTICIPANTE 
 Com o objetivo de estimular o bom desempenho escolar, fica 

condicionada a permanência da criança no Projeto Brigada Mirim ao 

cumprimento de suas obrigações escolares.  
 

5.1.  Freqüência 

 A freqüência às aulas, trabalhos e demais atividades acadêmicas, é 

acompanhado por sistema de registro, por parte da Coordenação 

pedagógica – disciplinar da Brigada, sendo considerado desistente o aluno 
com freqüência inferior a 85% às aulas e demais atividades. 

5.2.  Aproveitamento ao rendimento 

 A verificação do rendimento é feita através de instrumentos que comprove 

assiduidade e aproveitamento nos estudos (escolar), e deverá ser feita em 

cada disciplina ministrada pela Brigada por meio das verificações de 

aprendizagem, conforme critérios da Coordenação da Brigada, não tendo 
caráter de reprovação. 

 



6. DESEMPENHO ESCOLAR DO PARTICIPANTE 
 Para a consecução dos objetivos propostos foi elaborado a seguinte 

grade curricular a ser ministrada durante o treinamento. 

 
 Educação Física 

 Noções de Salvamentos 

 Noções de Primeiro Socorros 

 Estudo e Prática Bombeiro Militar – Ordem Unida 

 Noções de Teoria de Incêndio 

 Ética e Cidadania 

 Higiene Pessoal 

 Acompanhamento Pedagógico 

 Noções de Educação Ambiental 

 Noções de Educação no Transito 

 Prevenção e Combate ao uso de drogas 
 Temas Transversais: Palestra, filmes, recreação e atividades sociais.   

 
7. COORDENAÇÃO DO PROJETO  
 Fica instituída a estrutura organizacional abaixo para as funções 

administrativas e gestão de projeto que deverá reunir-se e emitir relatórios 
mensalmente acerca do andamento dos trabalhos.  

 
 
 

Coordenação da Brigada
Secretário da Brigada

Instrutores



8. METODOLOGIA 
 As estratégias metodológicas serão elaboradas pelo corpo docente da 

Brigada, as quais devem adequar os temas propostos no conteúdo 

programático a realidade sócio – espacial e a faixa etária dos alunos. Todas as 

estratégias e atividades elaboradas pelos instrutores devem ser descritas nos 

planos de aulas, os quais devem passar pela avaliação prévia do Coordenador 

da Brigada.   

 
8.1.  Atividades internas 

 As atividades teóricas e/ou práticas serão realizadas na sede do 

Município de São João Batista, local, determinado pela mesma. 

9. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO 

9.1.  Instalações físicas 
 

 Sala de aula; 
 Sala para coordenação;  

 Refeitório; 

 Banheiros (Masculino e Feminino);  

 Espaço destinado para prática de esporte;  

 
9.2.  Mobília e materiais de consumo 

 
 Mesas para escritório; 
 Armários; 
 Computador; 
 Impressora; 
 Cadeiras; 
 Quadro negro ou quadro branco (lousa); 
 Giz ou marcador de quadro branco; 
 Projetor multimídia; 

 



9.3.  Alimentação 

 Os recursos financeiros para aquisição dos lanches ficará por conta da 

Prefeitura Município de São João Batista e/ou de parcerias comerciais. 

9.4.  Uniformes  

 O fardamento ficará por conta da Prefeitura Município de São João 

Batista e/ou de parcerias comerciais. 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
 Auxiliar na formação de cidadãos pensantes e com consciência cívica; 

 Incentivar o ingresso na profissão bombeiro militar; 
 Preparar os alunos para atendimentos básicos de primeiro socorros; 
 Ambientar os alunos às práticas esportivas; 

 Melhorar desempenho escolar; 
 Melhorar o convívio em sociedade; 

 Estabelecer regras de convivência harmoniosa em sociedade, com 

respeito às normas e leis que regem o relacionamento social; 

 Apresentar aos alunos a sociedade em que vivem, suas necessidades e 

as oportunidades que ela lhes proporciona, tornando – os capazes de 

modificar o ambiente, visando à melhoria da qualidade de vida. 

 
11. CONCLUSÃO 
 O projeto da Brigada Mirim apresenta-se como alternativa de integração 

social às crianças e adolescentes de São João Batista, tornando-os 

multiplicadores da idéia de segurança e convivência social, afastando-os dos 
meios violentos da sociedade e do convívio com as drogas. Desta forma, 

destaca-se como projeto social para o fortalecimento da cidadania e civismo de 

nossas crianças e adolescentes, dando-lhes a oportunidade de visão critica e 

consciente da sociedade, além de voz ativa em seu meio, bem como a 

integração dos Bombeiros com a comunidade em geral. 
 


