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CIPA ESCOLAR

Marta Nascimento de Almeida
E.E.I.E.F. MJ. MANOEL ASSIS
NEPOMUCENO MONGUBA/PACATUBACE

FICHA TÉCNICA
CIPEIROS:
Antonia Viviane Rodrigues Silva - 6º
ANO/TARDE
Antonio Rairon Rodrigues Feitosa - 7º
ANO/TARDE
Carla Vanessa de Araújo Freitas - 7º
ANO/TARDE
Maria Larrisa Rodrigues de Sousa - 7º
ANO/TARDE
Antonia Vitória Gonçalves dos Santos - 8º
ANO/TARDE
Clarelice Sousa do Nascimento - 8º
ANO/TARDE
Francisca Silvia Helena Soares de Aquino 8º ANO/TARDE
Gerciane Oliveira Freitas - 8º ANO/TARDE
Luana Castro Rocha - 8º ANO/TARDE
Maria Waléria de Sousa Pereira - 8º
ANO/TARDE
Maria Wesliane pereira Gonçalves - 8º
ANO/TARDE
Wallison Sousa Abreu - 8º ANO/TARDE
Francileide Silva Carneiro - Representante de
pais.
João Paulo Cabral Ferreira - prof. Do
Programa Mais Educação
Marta Nascimento de Almeida - Secretária
Escolar.
Nicoly Alves nascimento Lima TRANSFERIDA
Vinicius Moura de Abreu - TRANSFERIDO

FICHA TÉCNICA

Universidade Federal do Ceará – UFC
Cursos de Extensão em Meio Ambiente
Carga Horária: 180h
Período:
03/03/2012 – 22/09/ 2012
PROINFO INTEGRADO – Programa
Nacional de Tecnologia Educacional, 1ª
CREDE – Coordenadoria Regional do
Desenvolvimento da Educação
Cursos: Introdução à Educação Digital,
Elaboração de Projetos e Ensinando e
Aprendendo com as TICs
Carga Horária: 180h Período: 30/03/2011
– 30/12/2011
Universidade Estadual do Ceará – UECE
PROGESTÃO - Curso de Extensão em
Gestão Escolar
Carga Horária: 258 h/a Período: abr/2002
– mai/2003
FORMAÇÃO TÉCNICA:
PROFUNCIONÁRIO – Programa de
Formação Inicial
em
Serviço dos
Profissionais da Educação Básica dos
Sistemas de Ensino Público
Técnico em Gestão escolar
Carga Horária: 1.260h
Período:
17/05/2008 – 24/04/2010
Reg. Nº 6.523/CEGES-CE
Escola Técnica de Maracanaú – ETSOBEM
Técnico de Segurança do Trabalho
2011 – 2012 (em processo de certificação)
EXPERIÊNCIA:

Elaboração, digitação e formatação: Marta
Nascimento de Almeida. Imagens da
internet.
e-mail: mnaalmeida@hotmail.com

Estágio Técnico de Segurança do Trabalho
Construtora Passarelli Ltda
Carga Horária: 600h Período: 05/05/2012 a
05/10/2012.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

* COLABORAÇÃO:

Universidade Estadual Vale do Acaraú –
UVA
Graduação em Pedagógia
Período: 2003 – 2005
Universidade Federal do Ceará – UFC
Especialização Gestão Escolar
Carga Horária: 432 h/a Período: 2010 –
2012
FORMAÇÃO:

Vittorio Buscaglione, Administrador Único
do Sistema Ambiente Digitalis s.r.l.

http://www.sistemaambiente.net/CIPA/
Obs.: Os alunos que por motivo de força maior
transferiram-se desta unidade de ensino foram
citados mediante o processo de eleição. Os demais
segmentos foram convidados. Imagens e textos da
internet, via INBOX e do Projeto CIPA ESCOLAR.
ANO/2013

“Educação de prevenção de riscos
(saúde e segurança) na escola e em
casa é muito parecido com o
treinamento que é necessário para
realizar uma atividade de trabalho, e
educação para as crianças é uma boa

EDUCAÇÃO

ligação com as famílias; a família é tão
envolvida porque os pais têm um
trabalho (que as crianças precisam

DE

saber) e porque na vida familiar pode
reduzir o risco. A escola utiliza de
produtos e materiais: avaliação de

PREVENÇÃO

segurança (saúde e segurança) dos
produtos e materiais utilizados faz parte

DE

da prevenção, e é parte da educação das
crianças e funcionários; também estão
envolvidas na escola empresa para

RISCOS

realizar o trabalho: um aspecto
importante das prevenção é a gestão de
contratos, as características das
empresas externas, a formação de
pessoa externo que executa o trabalho
na escola, uma cultura de jovem no
traablho com mais responsabilidade e
conhecimento.”
Vittorio Buscaglione, Administrador
Único do Sistema Ambiente Digitalis
s.r.l.

http://www.sistemaambiente.net/CIPA/

1919 – O.I.T. –
ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO
TRABALHO, fundada em
Genebra, Suiça, sendo o
Brasil membro fundador.

Esta cartilha apresenta um conjunto
de informações e práticas do
surgimento da CIPA a sua
aplicabilidade no universo do
trabalho ao universo escolar em
consonância com as legislações.
Tendo como principal objetivo
subsidiar os cipeiros desde sua
implantação ao seu campo de
atuação na escola.

A OIT foi criada em 1919, como
parte do Tratado de Versalhes, que
pôs fim à Primeira Guerra Mundial.
Fundou-se sobre a convicção
primordial de que a paz universal e
permanente somente pode estar
baseada na justiça social. É a
única das agências do Sistema das
Nações Unidas com uma estrutura
tripartite, composta de
representantes de governos e de
organizações de empregadores e
de trabalhadores. A OIT é
responsável pela formulação e
aplicação das normas
internacionais do trabalho
(convenções e recomendações) As
convenções, uma vez ratificadas
por decisão soberana de um país,
passam a fazer parte de seu
ordenamento jurídico. O Brasil está
entre os membros fundadores da
OIT e participa da Conferência
Internacional do Trabalho desde
sua primeira reunião.

1921 - CIPA surge através
de uma recomendação da
OIT

PREVENÇÃO DE
ACIDENTES

1923 - 1ª. CIPA do BRASIL
– LIGHT do Rio de Janeiro,
Cia. canadense
A Light Serviços de Eletricidade
S.A., ou simplesmente Light é uma
empresa privada de geração,
comercialização
e distribuição de energia
elétrica localizada no
estado brasileiro do Rio de Janeiro.
A companhia é responsável pela
distribuição de energia elétrica na
cidade do Rio de Janeiro (seu
maior pólo consumidor), além de
boa parte da Baixada
Fluminense (exceto o município
de Magé). A Light é uma das três
distribuidoras de energia elétrica no
estado do Rio de Janeiro,
juntamente com a Ampla e com
a Energisa Nova Friburgo. A
companhia é controlada
pela CEMIG, sua maior acionista.
Os primeiros passos da Light
começam em 7 de abril de 1899,
em Toronto, no Canadá, onde foi
fundada a São Paulo Tramway,
Light and Power Company, que
em 17 de julho do mesmo ano, foi
autorizada, por decreto do
presidente Campos Sales, a atuar
no Brasil.

1930 – MINISTERIO DO
TRABALHO – MTb – criado
no governo de Vargas
1943 – CLT - Inclui Capítulo
sobre Higiene e Segurança
do Trabalho
1944 – Criação da CIPA –
COMISSÃO INTERNA DE

A PRIMEIRA LEI DA CIPA
Decreto-Lei n° 7.036 de 10
de Novembro de 1944 - Artigo 82 –
Criação da CIPA
Os empregadores, cujo número de
empregados seja superior a 100,
deverão providenciar a
organização em seus
estabelecimentos de COMISSÕES
INTERNAS, com representantes
dos empregados, para o fim de
estimular o interesse pelas
questões de PREVENÇÃO DE
ACIDENTES, apresentar
sugestões quanto à orientação e
fiscalização das medidas de
proteção ao trabalhador, realizar
palestras instrutivas, propor a
instituição de concurso e prêmios e
tomar outras providências
tendentes a educar o empregado
na prática de prevenir acidentes.”

1946 – Criação do DNSHT –
Departamento Nacional de
Segurança e Higiene do
Trabalho do MTb – 1º.
Órgão de normalização e
fiscalização em segurança,
higiene e saúde no trabalho
no Brasil
1953 –
REGULAMENTAÇÃO das
CIPAS

1977 – LEI 6514/77 – ALTERA
CAPITULO V da CLT
1978 – NR 5 – CIPA
2000 – UNIVERSIDADES
CORPORATIVAS
2020 (???) CIPA COLÉGIO INTEGRADO DE
PREVENÇÃO
DE
ACIDENTES

atividade
correto.

e

de

trabalho

Acidente:
qualquer
ocorrência inesperada que
interfere
no
andamento
normal do trabalho causando
danos materiais, perda de
tempo
ou
lesão
ao
trabalhador.

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Comissão:
grupo
de
pessoas
formado
por
representantes
do
empregador e empregado.
Interna: seu campo de
atuação está restrita a
própria empresa.
Prevenção: antecipar-se a
situações de riscos quando
nos deparamos com elas,
dando exemplos de pró-

O cipeiro escolar segue os
mesmos critérios abordado
no iten 2 desta cartilha em
campo de
atuação mais
restrita ao ambiente escolar
com fins pedagógico sem o
objetivo de promover o
profissionalismo,
mas
preparar o aluno para o
exercício
do
mesmo,
representada pelos alunos
das séries maiores de seus

respectivos turnos com o

A função de cipeiro é de

objetivo de identificar os

esclarecimento. O cipeiro é

perigos, quem se encontra

um mediador

em perigo, como? E onde?

deconhecimentos

Avaliar o nível de risco e

específicos para os

decidir sobre o modo de

demais. Não tem

procedimento.

autoridade segundo a lei,
porém conquista a
confiança da autoridade
moral, baseada no exemplo
e na prestação de serviço.
Sua atividade é de ensinar.

Identificar os riscos.
Elaborar o mapa de riscos
e plano de trabalho.
Verificações, inspeções e
avaliações.
Participar,
colaborar,
divulgar e orientar.

O
CIPEIRO
AUTORIDADE?

TEM

O CIPEIRO NÃO TEM
AUTORIDADE PARA
EXECUTAR, CONTROLAR,
DIRIGIR OU COMPRAR.

 Avaliação em
consulta c/ os
alunos, professores,
funcionários e
comunidade.
 Identificar os
perigos;
 Identificar QUEM se
encontra em perigo,
COMO e ONDE;
 Avaliar o nível do
risco e decidir sobre
o modo de
procedimento;.
 Adotar medidas no
sentido de eliminar
ou reduzir o risco;
 Acompanhar e
analisar as medidas
adotadas.

RISCO:
Probabilidade de ocorrerem
danos.

DANO:
Consequência negativa para a
saúde e a segurança. EX.: lesão
ou doença.

Por que a CIPA e o
trabalhador elaboram o
Mapa de Riscos?

Teste: quem
conhece melhor?

Quem conhece o
trabalho é quem faz o
trabalho!

Ex. de mapa de risco por setor – sala
de xeros

Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, de
12 de dezembro de 1996.
Art. 1º - A educação abrange os
processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino ...
§ 2º - A educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho
e à prática social.

CIPA: Norma
Regulamentadora NR 05.
5.1 - A Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes - CIPA tem como objetivo a prevenção
de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo
a tornar compatível
permanentemente o trabalho com
a preservação da vida e a
promoção da saúde do
trabalhador.
CIPA ESCOLAR: Lei Federal
nº 11.645, de 16 de maio de 2012.
Inciso III do Parágrafo Único do
artigo 2º - eleição de cipeiro
escolar.

Art. 2º - A educação, dever da
família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para
o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado
com base nos seguintes
princípios
......................
II - liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
......................
IX - garantia de padrão de
qualidade;
X - valorização da experiência
extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas
sociais.

CIPA ESCOLAR TEM COMO
FINALIDADE A PREVENÇÃO DE
ACIDENTES

E DOENÇAS

CONTRIBUIR PARA

DECORRENTES DO TRABALHO,

DIMINUIÇÃO

DE MODO QUE OS

SIGNIFICATIVA DOS

FUNCIONÁRIOS E ALUNOS, E

ACIDENTES DE

TODA SUA EXTENSÃO (A

TRABALHO E DOENÇAS

COMUNIDADE) AUMENTE DIA A

OCUPACIONAIS.

DIA SUA QUALIDADE DE VIDA.
ESTIMULAR A DIFUSÃO
DO CONHECIMENTO NA
AREA DE SEGURANÇA E
SAUDE NO TRABALHO.
TORNAR-SE UMA
VERDADEIRA ESCOLA
DOS PRINCIPIOS DE
CIDADANIA.
UMA CULTURA DE JOVEM NO
TRABALHO COM MAIS
RESPONSABILIDADE E
CONHECIMENTO.*

PRIMAR PELA ÉTICA.

1) NÃO EXISTE
DIFERENÇA ENTRE
REPRESENTANTES
TITULARES E SUPLENTES.

1) ATIVIDADE
2) BASE LEGAL
3) CUSTO

2) NÃO HÁ DISTINÇÃO
ENTRE REPRESENTANTES
DA EMPRESA E DOS
EMPREGADOS.

4) RECURSOS HUMANOS
NECESSARIOS
5) RECURSOS MATERIAIS
IMPRECENDIVEIS

3) TODOS OS
REPRESENTANTES SÃO

6) TEMPO APROXIMADO
PARA EXECUÇÃO

ELEITOS.
7) CRONOGRAMA
8) RESPONSÁVEL
ATIVIDADE

PELA

9) APROVAÇÃO

1) INSTRUÇÃO
NORMATIVA – IN
Consolida as legislações
que nortearão as ações a
serem desenvolvidas
pelos cipeiros.
2) PRATICAS – PRA

1) INSPEÇOES EM LOCAIS
DE TRABALHOS
2) PALESTRAS DE PAIS DE
ALUNOS DE CIPA EM SEU

Execução das ações dos
cipeiros.

LOCAL DE TRABALHO

3) EDUCAÇÃO
4) COMUNICAÇÃO SOCIAL
5) ACOMPANHAMENTO DA
LEGISLAÇÃO
6) RELACIONAMENTO
COM OUTRAS CIPAS
7) ANÁLISE DE
ACIDENTES OCORRIDOS
8) MAPEAMENTO DE
RISCOS

7) REUNIÃO COM AS CIPAS
PARTICIPANTES
8) PALESTRAS COM
PROFISSIONAIS EM
SEGURANÇA e SAÚDE
9) EXERCICIO DE ABANDONO DE
PREDIO
10) SIMPOSIO DE QUALIDADE DE
VIDA - SQV
11) PATRONO DA SIPAEMA Semana Interna de Prevenção de
Acidentes na Escola e no Meio
Ambiente.

1) CICLO DE PALESTRAS

1) COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

2) CURSO: Primeiro Socorros

2) GINCANA EDUCATIVA

3) SIMPOSIO:
AIDS/FUMO/ALCOOL/DROGAS
4) Semana Prevenção de
Acidentes no Lar p/ Familiares
5) DIA de Prevenção de
Acidentes no Interior
6) PALESTRAS
REGIONALIZADAS por CIPA

3) PEÇAS TEATRAIS
4) FILMES
5) VIDEOS EDUCATIVOS
6) ELEIÇÕES NOVOS CIPISTAS
7) EXPOSIÇÃO DE EPIs
8) DESFILE DE EPIs
9) CONCURSOS

1) FRASES
2) CARTAZES
3) FOTOS
4) POESIAS
5) TROVAS
6) REDAÇÃO

1) APROVAÇÃO
ORDINARIA

EM

REUNIÃO

2) CARTA DO PRESIDENTE DA CIPA
DANDO 10 DIAS (mínimo) PARA
DEFESA
POR
ESCRITO
DO
INTERESSADO
CASO NÃO TENHA DEFESA:
1)
CARTA
EXCLUSÃO

CONFIRMANDO

A

2) CARTA A GESTÃO ESCOLAR

1) GRANDE PRÊMIO: TV, SOM
2) PASTAS C/ BLOCOS

3) ATUALIZAÇÃO DO RESULTADO
ELEITORAL

3) RÉGUAS
4) CAMISETAS
5) BONÉS
6) CHAVEIROS
7) LIVROS PREVENCIONISTAS
8) CANETAS
9) CERTIFICADOS

Observará a seguinte distribuição,
ponderando-se o número de alunos
matriculados:

10) FOLDERS

MEMBROS:

•

PRESIDENTE

•

VICE-PRESIDENTE

Eleitoral, cinquenta dias

•

SECRETÁRIO

antes do término da gestão

•

REPRESENTANTE DE

em curso;

COLEGIADO
•

 Constituição da Comissão

 Inscrição para candidatura,

REPRESENTANTE DOS

um aluno designado pela

FUNCIONÁRIOS

direção e representes dos

•

alunos das séries maiores

REPRESENTANTE DOS

PROFESSORES

dos seus respectivos turnos

•

que tenha idade igual ou

REPRESENTANTE DOS

DISCENTES

superior a 12(doze) anos
feitos no mês que acontecerá

O valor corresponde ao número de alunos
matriculados paralelo ao número de
funcionários em uma empresa Grupo: C-31,
CNAE 85.13-9 da Norma Regulamentar NR 5

a eleição, que estejam
regulamente matriculado e
tenham um currículo
exemplar;
 Divulgação dos candidatos,
durante quinze dias e Eleição
no prazo de trinta dias antes
do término do mandato;
a) A eleição acontecerá de modo
que os dois turnos dos eleitores
tenham assegurado seu direito de
votar;
b) Todo aluno com idade igual ou
superior a 12(doze) anos no mês da
realização da votação, que esteja
regulamente matriculado, terá

 Chamada pública, sessenta
dias antes do término do
mandato;

direito a votar.

Os representantes eleitos e
designados deverão ser
empossados, com as devidas
orientações e instruções ou em
caráter de treinamento com duração
de 20(vinte) horas, no primeiro dia

–

útil após o término do mandato em

informações relativas à segurança e

curso, que terá duração de um ano,

saúde no ambiente escolar;

permitida uma reeleição; Todo o

–

processo eleitoral deverá ser

cumprimento de medidas de

lavrado em ata.

segurança e saúde;
–

Divulgar aos alunos

Divulgar e promover o

Colaborar no

desenvolvimento e implementação
Tabela com prazos e ações do

de atividades que fortaleça a

exercício 2013/2014.

segurança e saúde do colegiado
desta unidade de ensino;
–

Promover anualmente, a

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes na Escola e Meio
Ambiente – SIPAEMA;
–

Registrar em ata as reuniões

de caráter ordinário e extraordinário,
as ações e medidas que promovam
a segurança e saúde dos alunos,
como também dos demais
componentes da escola.

 Divulgação
 Pesquisa

para

aprofundamento no assunto;
 Palestras;
 Seminário, gincanas;
 Estudo de campo, de área;
 Check List;
 Concurso de frases;
 Eleição de cipeiro escolar;
 Visitações a empresas.
 Vídeos

CIPA ESCOLAR
IMPLICA EM

CONSTRUIR AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO,
RESPONASABILIZAÇÃO
E INTERVENÇÃO DO
CUIDADO CONSIGO
MESMO E COM O
AMBIENTE ESCOLAR.
E SIGNIFICA
“JOVENS MAIS CIENTES
DOS RISCOS DE
ACIDENTES NO
AMBIENTE DE
TRABLHO, MAIS APTOS
A PEDIR E CUMPRIR OS
REGULAMENTOS DE
SEGURANÇA, E MAIS
PROVÁVEL PARA
RECEBER INSTRUÇÕES
TÉCNICAS.”

E.E.I.E.F.
MJ.
Manoel
Assis
Nepomuceno.
Projeto
CIPA
ESCOLAR. Rua Pedro Alvares
Cabral, 158 Monguba Pacatuba –
CE
CEP: 61800-000
Parecer N° 78/2008 Validade:
31/12/2017
Código do INEP: 23083697
CNPJ: 03.171.439/0001-75
Lei Federal n° 12.645/12. Institui o
dia Nacional de Segurança e de
Saúde na Escolas. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At
o2011-2014/2012/Lei/L12645.htm>.

Consultado em: fev/2013.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Lei
Federal de Diretrizes e Base da
Educação Nacional n° 9,394/94.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9394.htm>. Consultado em: fev/2013.

MINISTÉRIO
DO
TRABALHO.
NORMA
REGULAMENTADORA
NR – 05 COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES.
Disponível
em:
<
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C81
2D311909DC0131678641482340/nr_05.pd
f>. Consultado em: fev/2013.

Organização
Internacional
Trabalho
–
http://www.oit.org.br/

do
OIT.

Vittorio
Buscaglione.
Sobre
importância do Projeto CIPA
ESCOLAR. Administrador Único do
Sistema Ambiente Digitalis s.r.l. Via
INBOX. set/2013.






DATAS COMEMORATIVAS






9 de janeiro de 1822 Dia do
Fico






















15 de janeiro Dia mundial
do compositor
25 de janeiro de 1554
Jesuítas fundam o colégio que deu
origem à cidade de São Paulo
30 de janeiro Dia da não
violência lembra a morte de
Gandhi
31 de janeiro Dia do
mágico homenageia mestres da
arte de criar ilusões
Carnaval Saiba por que a
data da folia muda a cada ano
1º de março de 1565
Fundação do Rio de Janeiro
8 de março Data lembra
que mulheres lutaram por direitos
iguais
12 de março de 1537Nessa
data, o porto de Olinda virou
cidade
14 de marçoDia Nacional
da Poesia
15 de marçoDia da Escola
15 de marçoDiscurso de
John F. Kennedy inspirou dia do
consumidor
22 de marçoEste é o dia
internacional da água, essencial
para a vida na Terra
23 de março de 1726É a
data de fundação de Florianópolis,
capital de Santa Catarina





















26 de março de 1772
Nessa data foi fundada a capital
dos gaúchos
27 de março Dia do Teatro
29 de março de 1549 Tomé
de Sousa funda Salvador
1º de abril De onde surgiu o
Dia da Mentira?
Sexta-feira Santa Católicos
celebram a paixão e a morte de
Cristo
8 de abril de 1719
Fundação de Cuiabá
Páscoa Cristãos
comemoram ressurreição, e
judeus a liberdade
13 de abril Hino Nacional
Brasileiro tem dia especial; veja
letra
13 de abril de 1726
Fortaleza é elevada à categoria de
Vila
19 de abrilDia do índio
nasceu em 1940 no Congresso
Interamericano
21 de abrilTiradentes foi
enforcado por lutar pela
Independência do Brasil
22 de abrilOs marinheiros
de Cabral avistam o monte
Pascoal e "descobrem" o Brasil
23 de abrilDia do livro
lembra as mortes de Shakespeare
e Cervantes
30 de abrilDia do ferroviário
é comemorado nesta data
Dia das Mães1ª celebração
foi no dia 12 de maio de 1918, em
Porto Alegre
1º de maioDia do
Trabalhador homenageia greve de
operários americanos




























3 de maioDia lembra o
direito de se falar e escrever
livremente idéias e fatos
5 de maioEm homenagem
a Rondon, este é o dia nacional
das comunicações
12 de maioData de
nascimento de Florence
Nightingale é o dia do enfermeiro
13 de maioData comemora
a assinatura da Lei Áurea
17 de maioDia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade
da Informação
21 de maioDia da Língua
Nacional
23 de maioDia da
Juventude Constitucionalista
24 de maioDia do
Vestibulando
29 de maioDia do Geógrafo
5 de junhoDia Mundial do
Meio Ambiente e Ecologia
12 de junhoBrasil
comemora namorados numa data
diferente de todo mundo
8 de julhoEste é o Dia
Nacional da Ciência
9 de julhoAniversário da
Revolução Constitucionalista de
32
Dia dos PaisA data é
móvel, mas ninguém esquece do
"velho"
1º. de agostoNo Brasil,
esse é o dia dedicado ao selo
postal
8 de agostoDia estadual de
balonismo Bartholomeu de
Gusmão em São Paulo
11 de agostoA gente
estuda quase todo dia, mas há um
dia especial para o estudante





























19 de agostoOlha o
passarinho! Esse é o dia
internacional da fotografia
22 de agostoDia do
Folclore homenageia a cultura
popular brasileira
25 de agostoDia do
soldado coincide com data de
nascimento do duque de Caxias
Dia do Perdão - Yom
KipurUma data dedicada ao
arrependimento e ao perdão
3 de setembroEsse é o dia
consagrado àqueles que se
dedicam à biologia
7 de
setembroIndependência do Brasil
8 de setembroDia
Internacional da Alfabetização
18 de setembroDia dos
Símbolos Nacionais
21 de setembroDia da
árvore lembra importância da
natureza
21 de setembroDia da Paz
25 de setembroO rádio é
comemorado nesse dia
1º de outubroDia
Internacional do Idoso comemora
uma população que cresce
4 de outubroEste é o dia
dos animais
12 de outubroDia da
Criança foi criado por decreto do
presidente Artur Bernardes
15 de outubroQue tal
aprender bons motivos para
comemorar esse dia?
18 de outubroDia do
Médico lembra o santo padroeiro
da profissão
23 de outubroCentenário
do vôo do 14-Bis: Brasileiro tornou
realidade um velho sonho do ser
humano



























23 de outubroDia do
Aviador relembra o vôo do 14-Bis
24 de outubro de
1848Manaus se tornou uma
cidade nessa data
25 de outubroDia da
Democracia
28 de outubroDia do
Servidor Público, aquele que
trabalha para a sociedade
29 de outubroDia Nacional
do Livro
31 de outubroDia das
Bruxas (Halloween) é uma festa
típica anglo-saxã
2 de novembroFinados: um
dia para homenagear as pessoas
mortas
4 de novembroOs
inventores também têm o seu dia
15 de
novembroProclamação da
República pôs fim ao período
imperial no Brasil
19 de novembroEm 1889,
foi oficializada a bandeira do Brasil
20 de novembroDia da
Nacional da Consciência Negra
Ação de GraçasConheça
os costumes do "Thanksgiving" no
Brasil e no exterior
1º de dezembroDia Mundial
de Luta contra a Aids
5 de dezembroDia
Internacional do Voluntário
10 de dezembroDia da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos
12 de dezembro de
1897Nessa data a capital de
Minas Gerais deixou de ser Ouro
Preto
21 de dezembroDia do
atleta homenageia os praticantes
do esporte




25 de dezembroNatal
celebra nascimento de Jesus
31 de dezembroNo dia de
São Silvestre ocorre importante
corrida internacional em SP

