
COMUNICADO Nº 12 /2022 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO 

DE 17 DE AGOSTO DE 2022 
 

 
Assunto: Prevenção de acidentes (escadarias) 

 

Prezado(a) Diretor(a) / Assistente de Direção 

 

Solicitamos que seja dada ciência deste comunicado, por meio de circular interna ou 
eletronicamente via e-mail/ WhatsApp, a todos os servidores da UME e profissionais da 
empresa prestadora de serviços de limpeza. 
 
Em atendimento às recomendações da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da 

Secretaria de Gestão – Coseg/ Seges e CIPA Setorial Educação acerca da prevenção de acidentes 

em escadarias, solicitamos que os profissionais e alunos sejam orientados conforme as disposições a 

seguir. 

 

Na escada: 

• utilize sempre o corrimão. 

• evite correr. 

• transporte somente objetos (cargas) com o tamanho adequado a que uma das mãos fique 

livre para segurar o corrimão e a vista possa enxergar os degraus.  

• utilize escadarias sempre pelo lado direito, esteja subindo ou descendo, liberando assim a 

passagem do lado esquerdo para os socorristas. 

• higienize sempre as mãos após o uso do corrimão. 

 

Também solicitamos ao gestor da escola atenção às recomendações abaixo: 

• caso a escadaria de alvenaria da UME não tenha na borda dos degraus a fita antiderrapante 

ou esta esteja desgastada, orientamos a abrir SigSantos solicitando a instalação desse 

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 

• se for verificada a existência de lâmpadas queimadas em área de escadaria, a substituição 

deverá ser realizada o mais rápido possível. 

 

Para enviar sugestões e solicitações, os servidores podem entrar em contato com a CIPA 
Setorial Educação pelo e-mail cipa-seduc@santos.sp.gov.br .  
 
A comissão também conta com uma página no Portal da Educação:   
https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa  
 
Siga a CIPA Educação no Instagram: @cipaseduc_santos. 
 
Acesse o Canal da CIPA Educação Santos no YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCbdOeWqtyuFdudllALcFp0g  
 
Confira nossas ações, projetos e campanhas.  Participe! 
 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

CIPA Setorial Educação 
Secretaria Municipal de Educação  


