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Srs. Diretores e professores coordenadores (EFAI, EFAF e EM) e PCAs 
CN/PEI 

 
 

No dia 02 de outubro de 2019 ocorreu na rede do Saber a 
Videoconferência sobre a Campanha “Conhecer para prevenir 

acidentes com escorpiões”, envolvendo a Secretaria Estadual de 
Educação, Instituto Butantã e SUCEN. A transmissão foi realizada pela 

Rede do Saber/EFAPE e, em breve, o conteúdo estará disponível na 
videoteca. 

A campanha nas escolas é de extrema importância, pois tem como 
objetivos: 

 Esclarecer e contextualizar sobre os riscos inerentes aos acidentes 

com escorpiões, especialmente em crianças de até 10 anos e idosos; 
 Dialogar sobre formas de prevenção a acidentes com escorpiões;  

 Apresentar procedimentos e encaminhamentos necessários em 
casos de acidentes; 

 Dialogar sobre propostas pedagógicas para trabalhar sobre a 
questão nas escolas, com diferentes faixas etárias (EFAI, EFAF e 

EM) 

 Preparar a rede pública estadual para lidar com a infestação de 
escorpiões, prevenindo e reduzindo acidentes, bem como para zerar 

a ocorrência de óbitos no Estado. 

 
Tendo em vista o aumento de acidentes com escorpião no Estado de 

São Paulo e em Piracicaba1, a Secretaria da Educação/ Diretoria de 
Ensino Região Piracicaba propõe uma sensibilização junto à 

Comunidade Escolar sobre a prevenção de acidentes de escorpiões.  

                                                           
1 Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE Sinanw e Sinan Net. Dados atualizados em 12/08/2019. 



 

Portanto, solicitamos que realizem uma ação que envolva toda a 
comunidade escolar sobre a importância da prevenção de acidentes 

com escorpião. Lembrando que, os Grêmios Estudantis devem manter 

um painel “Cantinho da Prevenção” atualizado nas Unidades escolares 
em que atuam.  

 
Para contribuir, indicamos os seguintes materiais (em anexo) como 

mais uma fonte de informação e possíveis ideias para atividades: 
 

1. Plano de ação - Campanha – “Conhecer para prevenir acidentes com 
escorpiões” 

 
2. Slides apresentados na Videoconferência Campanha – “Conhecer 

para prevenir acidentes com escorpiões” 
 

3. Folheto sobre “Como prevenir escorpiões” (CCZ Piracicaba)  
 

 

Importante:   
 

 
A Campanha “Conhecer para prevenir acidentes com escorpiões” é 

uma ação conjunta (SEDUC/Instituto Butantã/SUCEN/Diretoria de 
Ensino Região Piracicaba). Solicitamos o registro das atividades 

realizadas e encaminhamentos:  
 

 1 (um) relatório síntese, por Unidade Escolar  

 
 Inserir no relatório 2 fotos (no mínimo) 

 
 Encaminhar para a Diretoria de Ensino Região Piracicaba – 

Núcleo Pedagógico  até 15/11/2019 no e-mail 
ciebiopiracicaba@gmail.com A/C PCNPs Marly Marsulo e Luciana 

Victória 
 

 As Unidades escolares que atendem ao Programa Escola da 
Família (PEF)  deverão registrar as ações no Intrasite do Programa 

Escola da Família http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp 
conforme orientação específica aos professores articuladores. 

 

 
  

Contamos com o apoio e empenho de todos! 

 
 

file:///F:/ciebiopiracicaba@gmail.com
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp


 

Atenciosamente,  
PCNP Marly Marsulo (Biologia)  

PCNP Luciana Victória (Ciências)  

PCNP Sílvia Peres (PCNP Projetos Especiais/PEF) 
 

 
De Acordo  

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
 


