Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas - 10 de outubro

Orientações aos professores do Ensino Médio

Contextualização
O Brasil apresenta índices consideráveis de acidentes e doenças do trabalho. Dados oficiais
relativos ao período de 2010 a 2014 revelam a ocorrência (média anual) de 710.000 acidentes do
trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15.000 incapacitações permanentes e 2.810
mortes. E esses números seriam ainda maiores caso fossem considerados os trabalhadores
autônomos, os profissionais liberais e, também, os casos de subnotificações (quando o
empregador não informa a ocorrência do acidente/adoecimento).
Tais acidentes, além da tragédia familiar que representa ao trabalhador e sua família, muitas
vezes com a perda do ente querido, de renda familiar e de capacidade produtiva dos que ficam
com sequelas, também tem um importante impacto nas contas orçamentárias da União, com
despesas elevadas para o Sistema Único de Saúde e com benefícios previdenciários, assim como
representa despesas e gastos para os empregadores, por conta de eventuais dias parados, perda
de produtividade e ações de ressarcimento. Todos perdem com acidentes e doenças.
Mesmo o adoecimento de profissionais do setor de educação é bastante comum e muitas vezes
sequer reconhecidos como doença do trabalho. São frequentes casos de problemas de saúde
relacionados com a voz, audição, coluna e mesmo transtornos mentais, decorrentes do exercício
do trabalho.
Estima-se que esses gastos e despesas relacionados a acidentes e doenças do trabalho atinjam
4% do PIB (conforme projeções da OIT), o que totalizaria, somente em 2016, valores superiores
a R$ 200 bilhões de reais, impactando toda a sociedade brasileira.
Dessa forma, seja pelo aspecto social, com perdas de vidas, irrecuperáveis, ou financeiro, com
altos custos ao País, se faz necessária e urgente a adoção de uma forte e robusta cultura em

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, com a consequente criação de ambientes seguros
e sadios. Uma das ferramentas para se mudar essa realidade é a CANPAT.

Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CANPAT
O Ministério do Trabalho promove anualmente uma campanha para sensibilizar a população
brasileira sobre a importância de implantar uma cultura em prevenção de acidentes e doenças do
trabalho.
Um dos eixos da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT 2018 é
o cumprimento a Lei Federal 12.645/2012, que institui o dia 10 de outubro como o Dia Nacional
de Segurança e Saúde nas Escolas, possibilitando às entidades governamentais, em parceria
com as secretarias municipais e estaduais, desenvolver, dentre outras atividades, palestras,
concursos de frase ou redação, eleição de cipeiro escolar e visitações em empresas.

Atividades previstas para 2018
Para 2018, o Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, em
conjunto com o Conselho de Secretários Estaduais de Educação – CONSED e com a União
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, preparou uma aula relaciona à
Segurança e Saúde nas Escolas para os estudantes, ocasião em que se fará também um concurso
(desenho, frase ou redação, conforme o segmento), para marcar o Dia Nacional de Segurança e
Saúde nas Escolas:

Aula relacionada a segurança e saúde

A ideia é possibilitar aos professores do Ensino Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio a realização
de uma aula no dia 10 de outubro de 2018, em referência ao Dia Nacional de Segurança e Saúde
nas Escolas, sobre segurança e saúde do trabalho nas escolas, em atendimento à Lei Federal nº
12.645, de 16 de maio de 2012.
Dividiremos, aqui, tudo em três segmentos: Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino
Médio, em razão das características de faixa etária e discernimento de cada um deles, cada um
com seu plano de aula (para uso dos professores), bem como orientações relacionadas ao tema,
facilitando e possibilitando o repasse da matéria.
Poderá ser utilizado a animação/vídeo para cada segmento, em torno de 03/07 minutos, com
linguagem adequada para cada faixa etária.
Para o Ensino Fundamental 1 e 2, as animações terão dois temas importantes para essa faixa
etária: “Sinais de Segurança” (EF1) e “Choques Elétricos” (EF2). Para o Ensino Médio a animação
abordará “Choques Elétricos”.

Concursos

Como forma de estimular a participação e apreensão de conhecimentos pelos alunos, a
CANPAT 2018 vai instituir um concurso entre os alunos, com trabalhos produzidos
durante a aula do dia 10 de Outubro, da seguinte forma:
Concurso de desenho
Destinado aos alunos do Ensino Fundamental 1, com temas voltado ao mundo do trabalho:
profissão dos pais e familiares, professores etc. Qualquer desenho relacionado ao mundo
do trabalho. Podem ser utilizados os sinais de segurança, objeto da aula
Concurso de frase escolar
Destinado aos alunos do Ensino fundamental 2, com temas voltados ao mundo do
trabalho.
Concurso de redação escolar
Destinado aos estudantes do Ensino Médio, com temas voltados ao mundo do trabalho.
A redação deverá ter entre 08 e 20 linhas e abordará qualquer assunto relativo a
segurança e saúde no trabalho, podendo ser utilizados os assuntos da animação.

Assim, será necessário seguir o seguinte fluxo:
a) Cada unidade escolar seleciona 01 desenho, frase e/ou redação, conforme o tipo
de ensino ministrado, e encaminha para a Superintendência Regional do Trabalho
- SRTb da capital do Estado até o dia 20/10/2018.
b) A SRTb da unidade federativa selecionará (pode ser em conjunto com parceiros
institucionais) três trabalhos de cada categoria para representar o Estado. Os
desenhos, frases e redações selecionados serão encaminhados à Secretaria de
Inspeção do Trabalho - SIT, em Brasilia (DF), até o dia 30/10/2018.
c) A SIT, em conjunto com os parceiros, escolherá os três mais representativos em
cada categoria, que serão premiados no encerramento da CANPAT, em
27/11/2018, com entrega de certificado de reconhecimento pelo exmo. Sr.
Ministro do Trabalho ou pelo Secretário de Inspeção (e também com parceiros
institucionais ou autoridades de maior nível do Executivo).

Aula Ensino Médio
Esta é uma hora importante para apresentar aos jovens os conceitos básicos de
segurança que, para os adultos, se inserem no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho
(SST).
Os estudantes do Ensino Médio já possuem algumas noções de segurança e de saúde em
suas atividades, mas já podem ser familiarizados com noções básicas de segurança e
saúde em ambiente de trabalho. Serão utilizadas duas animações para demonstrar alguns

desses conceitos aos estudantes, ajudando a compreender e agir frente a questões de
segurança e saúde que os jovens podem encontrar em futuros locais de trabalho.
Alguns dos conceitos básicos de segurança tratados no presente plano de aula podem ser
associados ao conteúdo programático da Escola, articulando-se com outras matérias.
Contudo, o seu principal objetivo é conscientizar os jovens da importância de ter uma
rotina em prevenção de acidentes e doenças, reconhecendo perigos que podem estar na
escola, em casa ou em atividades que ele desenvolva.
A aula prevê a realização de uma redação voltada ao tema da segurança e saúde, podendo
ser utilizados como referência as animações e os vídeos.
Disponibilizamos um plano de aula, para ajudar o professor a falar sobre o assunto.
Objetivos da aprendizagem
•
•

Reconhecer os perigos e riscos na escola e em casa
Avaliar diferentes níveis de riscos

Visão geral da atividade
Tempo total da aula, incluindo a redação:
•

50 minutos (veja plano de aula)

•

Apresentação da animação, debate com alunos e elaboração da redação.

•

Debate relativo aos filmes (15 min)

•

Incentivar os jovens a descreverem situações de perigo demonstrados nos
filmes
Incentivar os jovens a falarem das situações de risco que já viram ou que podem

•

encontrar também no ambiente escolar
Incentivar os jovens a reconhecer os riscos que podem afetar os professores

•

•

(alergias, problemas com voz, transtornos mentais etc)
Incentivar os jovens a falarem de situações de risco que podem encontrar em
locais de trabalho que tem conhecimento ou onde os pais trabalham.

Recursos necessários
•

Animação da EBC/MTb

•

Papel em branco para redação

Ligações a matérias/ Conteúdos programáticos

Promoção e educação para a saúde

•

As regras e formas de garantir a segurança e as pessoas que podem ajudar a

•

manter a segurança
Reconhecer que os comportamentos individuais afetam outras pessoas

Ciências
•

•

Reconhecer que existem perigos em seres vivos, materiais e processos físicos,
avaliar os riscos e tomar medidas para minimizar os riscos para o próprio e para
os outros
Manuseamento de substâncias naturais e artificiais

Cidadania e Formação cívica
•

Reconhecer os perigos e avaliar os riscos inerentes aos mesmos

•

Respeito aos profissionais que trabalham na Escola, sejam professores, vigilantes,
copeiros, manutenção, limpeza etc

Mensagem Final

Doenças e acidentes afetam a população brasileira de modo significativo. São milhares
de pessoas que saem diariamente ao trabalho e, muitas vezes, sequer retornam aos
seus lares.
O sucesso da iniciativa pode contribuir para uma mudança dessa cruel realidade. Esses
jovens brevemente estarão entrando no mercado de trabalho, sendo necessário
conscientizá-los, desse já, sobre os riscos existentes no ambiente laboral, levando a
um pensamento crítico e formando uma cultura em prevenção de acidentes e doenças
nos futuros trabalhadores e empreendedores de nosso País.
Educando os jovens, futuros trabalhadores e empreendedores de nosso País,
mudaremos essa realidade, propiciando um Brasil melhor a cada um.

Realização:

