
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão 
 
 

___________________________________________________________________________ 
www.centropaulasouza.sp.gov.br 

Rua dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia  
01208-000 - São Paulo - SP  

(55-11) 3324-3912 
 

 
São Paulo, 30 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
 
Ofício        
 
 
 
Ref.: 10 de Outubro - Dia Nacional da Segurança e da Saúde nas Escolas 
 
 
Prezado Diretor(a) 
 
 
 O ambiente escolar estabelece o convívio de alunos, professores e funcionários 
com várias situações que podem incorrer em riscos e todos devem estar atentos para 
minimizar estes riscos e, neste ambiente, como em qualquer espaço de trabalho, muitas 
ações podem evitar ou reduzir problemas. 
 

Segundo estatística da Previdência Social, o número de acidentes de trabalho 
registrados no Brasil aumentou de 709.474 casos em 2010 para 711.164 em 2011. Neste 
período observou-se o aumento na incidência de casos envolvendo pessoas de até 19 
anos (passou de 22.971 em 2010 para 23.850 em 2011, aproximadamente 66 casos por 
dia).  

 

“Esses dados, por si só, mostram o quanto é importante que a problemática da 

segurança e saúde do trabalhador não se restrinja ao mundo do trabalho, mas passe a ser 

incorporada o mais cedo possível no cotidiano dos nossos alunos.”(fonte: Fundacentro). 

 
A Lei Federal nº 12.645 de 16 de maio de 2012 instituiu 10 de Outubro como o Dia 

Nacional da Segurança e da Saúde nas Escolas, ou seja, estabeleceu um dia a ser 
dedicado ao tratamento dessa temática no ambiente escolar. Esta legislação propõe o 
desenvolvimento de atividades como palestras, concursos de frase ou redação, eleição de 
cipeiro escolar, visitações em empresas, dentre outras. 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO, desenvolveu 
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material alusivo a data comemorativa do dia 10 de outubro. O material está disponível nos 
links: 
 
Link do cartaz: 
 
 http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/projetos/dia%2010%20de%20outubro/Carta
z_10deoutubro_V1(2).jpg 
 
Link da cartilha: 
 
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/projetos/dia%2010%20de%20outubro/Cartil
ha%2010%20de%20Outubro(2).pdf 
 

Para que o dia 10 de outubro, que é uma importante data a ser comemorada, 
possa ser inserida pela comunidade escolar em suas discussões e ações, direcionamos o 
link da cartilha acima, para que sua leitura possa inspirar ações de prevenção de 
acidentes e melhoria da qualidade dos processos e de convívio da escola. Esperamos 
com este trabalho apoiar a unidade escolar.                       
 

 “Sugerimos que os professores trabalhem e discutam com os alunos o material que 

estamos disponibilizando. Sugerimos ainda, que se possível, complementem essa ação realizando 

com eles um levantamento referente às tarefas de todas as pessoas que trabalham na escola no 

sentido de identificar quais são os riscos que cercam suas atividades e quais são as melhores 

formas de prevenção. Ótimas atividades podem surgir a partir disso, é só usar toda a criatividade e 

experiência de vocês!” (fonte: Fundacentro). 

 
Atenciosamente,  

 
 
 
Joyce Bartelega      Almério Melquíades de Araújo 
 
 

  
À(o) Diretor(a) de Etec 


