GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO
Circular nº 480/2018 – NPE
Osasco, 11 de outubro de 2018.
Srs. (as) Diretores (as) de Escola,
Srs. (as) Professores (as) Coordenadores (as)
Assunto: Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas – 10/10.
A Senhora Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que, 10
de outubro, é celebrado o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Para reforçar a
importância do tema, o Ministério do Trabalho convida as escolas de todo o país a realizarem uma
aula básica sobre segurança, saúde e a importância e o significado das sinalizações.
Como forma de estimular a participação dos alunos, a Secretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT), em parceria da Undime e o Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed), lançou,
no contexto da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Canpat 2018), um
concurso voltado aos trabalhos produzidos em sala de aula sobre o tema:
• Concurso de desenho: destinado aos alunos do Ensino Fundamental 1,
com temas voltados ao mundo do trabalho: profissão dos pais, familiares, professores, etc.,
podendo ser utilizados os sinais de segurança abordados em 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.

Para concorrer, cada unidade escolar deverá selecionar um desenho, frase e/ou redação dos
respectivos ensinos (Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio) e encaminhar os trabalhos para a
Superintendência Regional do Trabalho/ SRTb (Endereço: Rua Martins Fontes, 109, Centro, CEP:
01050-000 - São Paulo-SP) até 20/10. A SRTb selecionará três trabalhos de cada categoria para
representar o Estado, que serão encaminhados à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), em
Brasília (DF). A SIT, em conjunto com os parceiros, escolherá os três mais representativos em cada
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categoria, em 27/11. Os trabalhos escolhidos receberão um certificado e poderão ser utilizados na
CANPAT 2019.
Desde já agradece a costumeira atenção e solicita a divulgação desta ação em suas unidades
escolares.

Cordialmente,

Maristela Manfio Bonametti
RG. 16.277.864
Dirigente Regional de Ensino
Em Exercício
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