
ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
6° BATALHÃO DE BOMBEIROS MIUT AR 

PROJETO BOMBEIRO MIRIM DO 6° BBM PARA O ANO DE 2020 

1 - INTRODUÇÃO 

O projeto Bombeiro Mirim do 6° BBM em Bacabal, para o ano de 2020 visa atender 

crianças que freqüentam escola pública, para que elas tenham uma alternativa de 

lazer, conhecimento e disciplina nas horas em que não estiverem na escola, 

diminuindo assim as chances dessas crianças que estejam ativas durante o projeto, 

desviem suas condutas, incentivando-as a serem adultos honrados. 

2 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

2. 1 - O projeto terá as inscrições de 06 a 1 o de janeiro de 2020, e será cobrada uma 

taxa de 1 O reais no ato da inscrição para o seletivo, sendo que serão 35 vagas para 

o período matutino e 35 vagas para o período vespertino. 

2.2 - A seleção será por meio de uma redação que será aplicada no dia 12 de 

janeiro de 2020, de 08h00min até as 09h30min, no Colégio Militar de Bacabal - MA 

2.3 - O resultado do seletivo será divulgado em 20 de janeiro de 2020. O início das 

aulas será no dia 11 de fevereiro de 2020 e se encerrarão em 03 de dezembro de 

2020. 

2.4 - Serão desenvolvidas durante o projeto, atividades como: Nós e amarrações, 

Primeiros Socorros, Salvamento Terrestre, Combate a Incêndio, Orientação, 

Salvamento Aquático, Educação Física, Ordem Unida, Educação Ambiental , 

Educação Moral e Cívica, entre outras atividades. 

2.5 - As instruções serão ministradas em grande parte no quartel do 6° Batalhão de 

Bombeiros Militar, mas algumas serão ministras em locais externos, dependendo da 

situação e da necessidade. 

2.6 - Haverá uma equipe de coordenação do projeto, tanto na parte das instruções, 

como também haverá um acompanhamento pedagógico dos alunos participantes do 

projeto. A equipe de instrução será comandada pelo 2º Tem QOCBM Ribamar. 

2. 7 - Os encontros serão uma vez por semana para cada turno. As reuniões serão 

as terças-feiras pela manhã, de 08h15min até as 1 0h30min para os alunos que 
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estudam no período vespertino. Serão as quintas-feiras a tarde, de 14h 1 Smin até as 

16h30min, para os alunos que estudam no período matutino. 

3- FAIXA ETÁRIA PARTICIPANTE 

A faixa etária que poderá participar do projeto será de 1 O a 16 anos de idade, para 

ambos os sexos. A inscrição deverá ser feita pelos pais ou responsável devidamente 

autorizado. Para a inscrição no seletivo, não precisa trazer nenhuma cópia de 

documento, apenas preencher a ficha. As cópias de documentos só serão 

necessárias, futuramente, para os alunos aprovados. 

4 - NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO 

4.1 - Para a realização desse projeto serão necessários alguns materiais como: 

fardamento, Bolas e cones para prática de atividade física, cordas e cordeletes para 

treinamentos, mosquetões e freios em 8, cavalete com Quadro Branco e pinceis, kits 

de primeiros socorros, bússolas e GPS para orientação, entre outros. 

4.2 - Será necessário também que consigamos um local com piscina para o 

treinamento de natação para salvamento aquático. 

4.3 - Materiais para imprimir atividades para as crianças (folhas, tintas de 

impressora). 

4.4 - Recursos para lanches nos intervalos das aulas para que as crianças não 

fiquem a manhã toda sem refeição. 

5 - IDEIAS PARA O FUTURO. 

5.1 - Criação da Fanfarra dos Bombeiros Mirins do 6° BBM 

5.2 - Criação da Bandeira dos Bombeiros Mirins do 6° BBM 

5.3 - Aquisição de Fardas de Instrução para os Alunos que se destacarem durante o 

ano e promove-los a monitores no ano seguinte. 

5.4 - Realizar um acampamento de dois dias com cada turno pelo menos uma vez 

durante o ano. 

5.5 - Promover um evento no qual sejam escolhidos os destaques do ano. 

Bacabal - MA, 05 de dezembro de 2019. 
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JOSÉ DE RIBAMAR NASC~;,l::lJ..~:u...VA FILHO - 2° TENENTE QOCBM 
Coorde e Projetos Sociais do 6° BBM 
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