
COMUNICADO Nº 17 /2021 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
 
Assunto: Formação “Rota de fuga – servidor voluntário”. 

 

Prezados (as) Diretores (as) / Assistentes de Direção, 

 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Setorial Educação, em parceria com a 
Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (Coseg/Seges), 
viabilizará formação ministrada pelo Técnico de Segurança do Trabalho Antonio Luis Borges, com 
o tema “Rota de Fuga”.  
 
O servidor voluntário inscrito auxiliará a Direção da UME a identificar quais placas de sinalização 
estão faltando na Unidade para que essas possam ser informadas, por e-mail, para cipa-
seduc@santos.sp.gov.br . 
 
A CIPA Setorial Educação tabulará essas informações e solicitará ao Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Infraestrutura (Deafin-Seduc) a aquisição. 
 
É importante que o servidor voluntário faça o mapeamento dos locais onde estas placas deverão ser 
afixadas. 
 
Para isso encaminhamos anexo, modelo de Ficha de Mapeamento das Placas de sinalização de rota 
de fuga. 
 
Convocação nº136/2021-SEDUC publicado no Diário Oficial de Santos de 18 de novembro de 
2021. 
 
Dia 3 de dezembro 
Horário: das 9h30 às 12h 
Público-alvo: Profissionais de educação das UMEs de Ensino Fundamental 
Horário: das 14h às 16h30 
Público-alvo: Profissionais de educação das UMEs de Educação Infantil 
 
Local: Auditório da Secretaria de Educação 
  Praça dos Andradas, 27, Centro, Santos. 
 
As inscrições devem ser realizadas por meio do e-mail cipa-seduc@santos.sp.gov.br até o dia 30 de 
novembro. 
Protocolos sanitários 
 
Solicitamos que os participantes se identifiquem na recepção e/ou portaria do estacionamento e 
dirijam-se diretamente para o Auditório da Seduc. 

Uso obrigatório de máscaras faciais. Não será permitida a entrada sem uso de máscara. 

Solicitamos realizar a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool gel antes de entrar na 
sala. 

Orientamos a ocupar uma das cadeiras previamente demarcadas. Dessa forma garantimos um 
distanciamento mínimo de 1,5m. 

Levem, se possível, sua própria caneta azul (para evitar compartilhamento) e garrafinha com água. 

Havendo a necessidade de retirar a máscara para poder beber água, não deixá-la em cima da cadeira. 

Não conversem sem a máscara para evitar a suspensão de partículas no ambiente. 

 



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  


