
SAÚDE E SEGURANÇA NA 
ESCOLA 

PROJETO CIPA ESCOLAR 



LEI FEDERAL nº 12.645 DE 16 DE 
MAIO DE 2012 

Institui um dia dedicado à “segurança 
e à saúde na escola, o dia 10 de 
outubro”, e “eleição de cipeiros. 



O número de acidentes em casa é muito 
alto, quatro a cada dez acidentes graves 

acontece dentro de casa.1 

1 VARELLA, Dr Dráuzio. Quatro a cada dez acidentes graves acontece em casa. Portal 

Eletrônico G1 Fantástico 

Quarto, Sala, Banheiro e outras dependências. Na 
cozinha se concentra o ambiente de maior risco 

de acidentes.  





Vídeo  da SIPAEMA – SEMANA DE PR~EVENÇÃO DE ACIDENTES E MEIO AMBIENTE NA ESCOLA 2013 



Uma parcela significativa dos pais de nossos alunos trabalham 
nas indústrias do próprio município ou de Maracanaú, por sua 

vez também há pais que são funcionários públicos da prefeitura 
municipal de Pacatuba e outro grupo formado por profissionais 

autônomos e/ou comerciantes.  

Dados nacionais e europeus indicam que os trabalhadores mais jovens 
correm maior risco de sofrer acidentes de trabalho. 2 

2. ____ OSHA – Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Reduzir os acidentes no local de trabalho: conselho para as 
entidades patronais. Portal Eletrônico.  



E NA ESCOLA É SEGURO? 



VIDEO DA AÇÃO DO PROJETO CIPA ESCOLAR 2013 



... mulheres e crianças formavam a mão de obra, com 
salários inferiores aos dos homens e maior carga horária 

de trabalho, em condições inseguras, acometidas a 
doenças e acidentes, ficando as suas próprias sortes de 

modo que eles mesmos deveriam zelar e se responsabilizar 
pela defesa do ambiente de trabalho. 

O que parecia caso notório somente para os 
poucos que ali se encontravam naquele 

ambiente de trabalho e para as famílias em 
percas físicas e psicológicas e/ou 

consequentemente a óbito hoje ganham 
conotação midiática e em sucessivos 

processos fiscais e judiciais 



“Aos 17 anos achou que tinha encontrado a 
oportunidade do futuro, mas o sonho 

acabou já no segundo dia ...” 3 

3 Portal Eletrônico GLOBO REPORTER. Jovem fica paraplégico em acidente no segundo dia de trabalho 



“Todos os anos, inúmeros casos de acidentes de trabalho 

são registrado no Brasil. Sete trabalhadores morrem, 
diariamente, no local de trabalho, ocorrendo 90 

acidentes por hora no país. Segundo o Ministério da 
Previdência Social, ocorre uma média de 12 mil acidentes 
desse tipo, por ano, no estado do Ceará. Em 2010, houve 

68 mortes”.4 

 

4 VARELLA, Dr Dráuzio. Quatro a cada dez acidentes graves acontece em casa. Portal Eletrônico G1 Fantástico 



PROJETO CIPA ESCOLAR 



OBJETIVO GERAL: 
• Compreensão e identificação dos riscos a 

segurança  e saúde  no ambiente escolar e propor 
soluções; 

• Desenvolver habilidades e competências em 
relação às regras de segurança na escola, de modo 

que se torne parte de sua vida escolar e 
prosseguimentos para a vida social; 

• com o objetivo de identificar os perigos, QUEM se 
encontra em perigo, COMO? e ONDE? 

•  Avaliar o nível de risco e decidir sobre o modo de 
procedimento. 



FILOSOFIA: 

Construir ações de sensibilização, responsabilização e 
intervenção do cuidado consigo mesmo e com o ambiente 
escolar 





PARCERIA 
 SISTEMA AMBIENTE DIGITALIS S.R.L. 

 Empresa italiana Digitalis, detentora do software Sistema Ambiente, 
ferramenta de gestão e gerenciamento saúde ocupacional e ambiental, 

que cedeu gratuitamente o programa para a escola,  materiais de estudo 
em saúde e prevenção de acidentes na escola, 200 folhetos – distribuídos 
na feira, banner do projeto, colaboradora direta na difusão deste projeto 

através de suas newsletter  no Brasil e em outros países que falam a língua 
portuguesa e que também convidou o Projeto CIPA ESCOLAR a participar 

da Feira Internacional de Prevenção de Acidentes – FISP em São Paulo nos 
dias 08, 09 e 10 de outubro deste ano.  

 



PANORAMA DO PROJETO CIPA ESCOLAR 

PERFIL ESTUDANTES, CIVIS, TÉCNICOS, 
EDUCADORES, FUNCIONÁRIOS PÚBLICO, 
ENGENHEIROS, ARQUITETOS, 
MESTRANDOS, DOUTORANDOS, 
EMPRESÁRIOS e MAGISTRADO 

DIVULGADORES REDES SOCIAIS: LINKEDIN: fóruns e grupos 
e FACEBOOK: grupos e página facebook. 
SITES: Projeto CIPA ESCOLAR  - 1º na linha 
de busca no google e Sistema Ambiente 
Digitalis, NEWSLETTER, FEIRA 
INTERNACONAL – FISP 2014 em São Paulo. 

DADOS   + 2 MIL CONTATOS 



  



Feira Internacional de Prevenção de 
Acidentes - FISP, em São Paulo, dias 08 - 10 

de outubro do ano de 2014 



CONCLUSÃO 
Entendemos que: “o Projeto CIPA ESCOLAR desenvolvido na E.M.T.I. Mj. 

Manoel Assis Nepomuceno tendo os alunos como protagonistas  em 
ações de prevenção de risco no ambiente escolar e no lar, sensibilizando-
os para as questões de saúde e segurança que são muito parecidas com o 
ambiente de trabalho dos pais, cientes dos riscos, as empresas passarão 

a receber para compor seu quadro de funcionários pessoas 
conhecedoras dos regulamentos de segurança e aptas a receber 

instruções técnicas. O projeto tem ainda como subsídio para desenvolver 
suas ações um programa de gestão e gerenciamento de procedimentos 

de controle em todas as áreas necessárias em segurança, saúde e 
organização do trabalho Sistema Ambiente Digitalis S.r.l. licença gratuita 

para a escola e parceiro do Projeto CIPA ESCOLAR.” 


