
COMUNICADO Nº 15 /2022 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO 

DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 
 

Assunto: Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT Educação. 

Prezado(a) Diretor(a), 

 
Solicitamos que seja dada ciência deste comunicado, por meio de circular interna ou 
eletronicamente via e-mail/ WhatsApp, a todos os servidores da UME. 
 

Dentro da programação da 33ª Semana da Educação Professor Paulo Freire, ocorrerá a 11ª Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT Educação "Edison Vicente Silvino" com o 

Tema: “Um olhar sobre a saúde física e emocional no trabalho". 
 

Encaminhamos abaixo a programação: 

 

Dia 22 de setembro de 2022 
Manhã – 8h30 

Palestra: Saúde mental na rotina escolar – Gustavo Estanislau 

Resenha: A palestrar abordará a saúde mental e a qualidade das relações no contexto escolar. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0VbuBjcWHOo 

 

Dia 22 de setembro de 2022 
Tarde – 13h30 

Palestra: Saúde mental na rotina escolar – Gustavo Estanislau 

Resenha: A palestrar abordará a saúde mental e a qualidade das relações no contexto escolar. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PaHT7rgGNPE 

 
Dia 23 de setembro de 2022 
Noite – 19h 

Palestra: A Síndrome de Burnout e a Relação com o trabalho – Marciene Campos 

Resenha: Na palestra será apresentado: o que é a síndrome de Burnout, stress versus síndrome de 

Burnout e sua relação com o trabalho, causas, sintomas, fases, como reconhecer, dicas de como 

evitar. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VaHJhlBDDKs  

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

 
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  


