
Resumo 

 

Este trabalho aborda a necessidade de encarar as salas de aula como um local de 

trabalho, onde os riscos existem e não podem ser ignorados. 

Realizou-se o levantamento e análise dos riscos existentes numa perspectiva de encontrar 

soluções para os mesmos e de alertar e sensibilizar os utilizadores desses locais para 

esse facto, numa perspectiva de responsabilizar cada indivíduo pela sua própria 

segurança e dos outros em todos os momentos da sua vida, incrementando a “cultura de 

prevenção”. 

Para a avaliação dos riscos existentes nas salas de aula procedeu-se à análise dos 

parâmetros de ambiente térmico, ruído, iluminação, agentes químicos, e à dinâmica entre 

a metodologia de ensino e o arranjo do espaço físico e ergonomia. 

Em resultado deste estudo evidenciaram-se alguns riscos existentes nas salas de aula e a 

partir dos riscos encontrados planificou-se uma acção de formação para alertar os 

utilizadores deste espaço para os riscos existentes e para a necessidade de encarar todos 

os locais como locais de risco onde é preciso adoptar uma atitude de prevenção. 

 

 

Abstract 

 

This paper approaches the necessity to face the classrooms as a workstation, where the 

risks exist and they cannot be ignored. One became fulfilled the survey and analysis of the 

existing risks in a perspective to find solutions for the same ones and to alert and to 

sensitize the users of these places for this fact, in a perspective to make responsible each 

individual for its proper security and of the others in all the moments of its life, being 

developed the “culture of prevention”. For the evaluation of the existing risks in the 

classrooms it was proceeded the analysis from the thermal environment parameters, noise, 

illumination, chemical agents, and to the dynamics it enters the methodology of education 

and the arrangement of the physical space and ergonomics. In result of this study some 

existing risks in the classrooms had been proven and from the joined risks a formation 

share was designed to alert the users of this space for the existing risks and the necessity 

to face all the places as local of risk where she is necessary to adopt a prevention attitude. 


