
COMUNICADO Nº 19 /2022 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO 

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

 
Assunto: vídeo explicativo sobre Primeiros Socorros 

 

Prezados (as) Diretores (as) / Assistentes 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. 
 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Setorial Educação, com o intuito de orientar 

os profissionais da educação sobre como proceder em casos de emergência, elaborou em parceria 

com o Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (NEP 

SAMU) vídeo explicativo com a atuação de bonecos articulados pelas professoras Rosângela 

Pereira de Oliveira e Camilla Veridiana da Silva Ribeiro Lobo de França.  

 

Nessa produção audiovisual, os profissionais do SAMU dão orientações sobre a manobra de 

Heimlich (manobra que orienta como agir em caso de engasgo por corpo estranho) e Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP). 

 

Esclarecemos que tal iniciativa não substitui a participação dos profissionais nas formações 

oferecidas pela CIPA Setorial Educação em parceria com o SAMU (Primeiros Socorros SAMU nas 

Escolas), estando esse material destinado ao apoio e divulgação até que se possa comparecer nas 

formações. 

 

Desse modo, solicitamos compartilhar o link https://youtu.be/hn9kmu9Xz4U  com os profissionais 

da escola. 

 

Também é possível acessar o vídeo na página da CIPA Setorial Educação - no Portal Educação - em 

Espaço para todos: https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e pelo Instagram 

@cipaseduc_santos . 

 

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  


