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 Ações Objetivo Local Estratégia de ação Data início Data término Responsáveis Status 

 (O que?) (Por que?) (Onde?) (Como?) (Quando?) (Quando?) (Quem?)  

1 Formação dos 

membros da 

Comissão para 

atuação no 

mandato. 

Atender ao Decreto 

nº4139 de 14.10.03 e a 

NR5. 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Por meio de treinamento 

ministrado pelos técnicos de 

segurança do trabalho da 

Coordenadoria de Engenharia 

de Segurança do Trabalho – 

Coseg/Seges. 

Junho/2022. Julho/2022. Presidente da 

CIPA Setorial 

Educação da 

gestão anterior e 

Coseg/Seges. 

Atendido. 

2 Designação do 

(a) Presidente e 

eleição do (a) 

vice-presidente 

da Comissão. 

Atender ao Decreto 

nº4139 de 14.10.03 e a 

NR5. 

Gabinete da 

Seduc e 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Por meio de indicação do 

Gabinete da Seduc entre os 

representantes indicados e 

consenso/eleição dos 

servidores eleitos. 

Junho/2022. Junho/2022. Seduc e 

Presidente da 

CIPA Educação. 

Atendido. 

3 Elaboração do 

calendário 

anual com as 

datas das 

reuniões 

ordinárias. 

Atender ao Decreto 

nº4139 de 14.10.03 e a 

NR5. 

Na primeira 

reunião 

ordinária. 

Em consenso com todos os 

cipeiros empossados presentes 

garantindo a participação de 

todos com a realização das 

reuniões mensais. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Atendido. 
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4 Atualização da 

página da CIPA 

Educação no 

Portal da 

Educação. 

Alimentar 

periodicamente, a 

página da CIPA 

Educação no Portal da 

Educação com assuntos 

correlatos ao trabalho, 

campanhas e dicas de 

segurança. 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Atualização com assuntos 

pertinentes a segurança, saúde, 

meio ambiente e qualidade de 

vida, e referentes à CIPA 

Setorial Educação. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação. 

Atendido sempre 

que necessário. 

5 Acesso e 

divulgação do 

e-mail da CIPA 

Educação para 

os servidores 

da Seduc. 

Divulgar o canal de 

comunicação entre os 

servidores e a CIPA 

Setorial Educação. 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Atualização do grupo de e-

mails quando necessário e 

divulgação por meio do Portal 

da Educação, Diário Oficial de 

Santos, comunicados da CIPA 

e notícias publicadas na 

internet. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação. 

Atendido sempre 

que necessário. 

6 Divulgação da 

CIPA para os 

servidores da 

Educação. 

Divulgar o canal de 

comunicação entre os 

servidores e a CIPA 

Setorial Educação. 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Divulgação na página da CIPA 

no Portal da Educação, Canal 

da CIPA Educação no YouTube 

e no Instagram. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação. 

Atendido sempre 

que necessário. 

7 Análise e 

Investigação 

de Acidentes 

na Seduc. 

Analisar e deliberar às 

ações a serem tomadas. 

Durante as 

reuniões 

ordinárias. 

Fazer a análise das situações-

problemas para discussão em 

reunião e deliberação quanto às 

ações a serem tomadas. 

Junho/2022. Maio/2023. Todos os cipeiros. Atendido 

mensalmente. 
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8 Confecção e 

revalidação de 

Mapa de 

riscos. 

Representar 

graficamente um 

conjunto de fatores 

presentes nos locais de 

trabalho, capazes de 

acarretar prejuízos à 

saúde dos trabalhadores: 

acidentes e doenças de 

trabalho.  

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

Visita às Unidades Municipais 

de Educação (UMEs) para 

verificar os pontos de risco em 

todos os locais e posterior 

entrega dos Mapas de riscos. 

 

Junho/2022. Maio/2023. Cipeiros 

divididos por 

zoneamento. 

Em andamento. 

9 Prevenção de 

acidentes. 

Evitar acidentes no 

ambiente de trabalho 

das UMEs. 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

Visita às UMEs para fazer a 

verificação de risco de 

segurança no local de trabalho, 

quando necessário. 

Junho/2022. Maio/2023. Cipeiros. Atendido sempre 

que necessário. 

10 Plano de 

Emergência e 

Simulado de 

Evacuação das 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

Preparar e organizar 

meios existentes para 

garantir a salvaguarda 

dos seus ocupantes em 

caso de ocorrência de 

uma situação perigosa.  

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs) e 

prédios 

administrativos 

da Seduc. 

1. Auxiliar todas às Unidades 

Municipais de Educação 

(UMEs), que já obtiveram o 

AVCB e que já tem formada a 

Brigada de Incêndio. 

2. Visita dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho da 

Coseg/Seges as UMEs para 

orientação quanto aos 

Simulados de Evacuação. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação e 

técnicos da 

Coseg. 

1. Pendente. 

2. Pendente. 
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11 Apresentação 

dos cipeiros 

para as UMEs  

Ampliar o canal de 

comunicação. 

Seduc Apresentação remota ou 

elaborar PDF ou vídeo com 

uma breve apresentação dos 

cipeiros da nova gestão.  

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Pendente. 

12 Participação na 

Semana 

Interna de 

Prevenção de 

Acidentes do 

Trabalho – 

SIPAT 

Educação. 

Valorizar o funcionário 

como principal agente 

no processo de melhoria 

da qualidade do ensino 

e despertar o interesse 

pela prevenção de 

acidentes e doenças 

ocupacionais, 

estimulando a adoção 

de comportamento 

preventivo durante o 

trabalho. 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs) e setores 

da Secretaria de 

Educação. 

1. Desenvolvimento de 

atividades diversificadas: 

Palestras e vivências; 

Oficinas práticas; 

Educação ambiental com 

estudos do meio. 

2. Escolha do tema da 

SIPAT Educação 2023 e 

sugestões para temas a 

serem abordados e convite 

a palestrantes. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

1. Em 

andamento. 

2. Pendente. 

13 Palestras. Oferecer aos servidores 

formações que irão 

auxiliá-los na tomada de 

decisões melhores e mais 

seguras para prevenção de 

acidentes.  

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

Por meio de formação 

semestral do Servidor 

Voluntário. 

 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Pendente. 
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14 Treinamentos/ 

Formações. 

Oferecer aos servidores 

formações que irão 

auxiliá-los na tomada de 

decisões melhores e 

mais seguras para 

prevenção de acidentes. 

 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs) e setores 

administrativos 

da Seduc. 

1. Parceria com a Coseg para 

formação de Noções de 

Combate a Incêndio e Plano de 

Emergência. 

2. Parceria com o SAMU nas 

Escolas para formação de 

Primeiros Socorros. 

 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

1. Em 

andamento. 

2. Em 

andamento. 

 

 

15 Projetos. Proporcionar aos 

servidores da educação 

o contato com 

atividades que 

melhorem a qualidade 

de vida. 

 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

1. Ampliar o atendimento do 

projeto Vamos correr e 

caminhar. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Atendido. 

17 Campanhas Evitar acidentes no 

ambiente de trabalho 

das UMEs. 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs) e 

prédios 

administrativos 

da Seduc. 

Elaborar vídeos ou cartazes 

com assuntos pertinentes a 

saúde e segurança. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

1. Em andamento. 
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18 Inspeções 

Técnicas de 

Segurança. 

Acompanhar como é 

realizada a identificação 

de risco de segurança no 

local de trabalho. 

 

 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

Acompanhar os Técnicos de 

Segurança do Trabalho da 

Coseg/Seges, quando a 

convite, nas visitas técnicas as 

UMEs para elaboração do 

relatório. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Pendente. 

19 Projeto de 

formação 

educativa 

Inclusão de documentos 

referentes à Segurança e 

Saúde no Projeto 

político-pedagógico 

(PPP) para a aquisição e 

regularização das ações 

efetivas de segurança e 

prevenção de acidentes. 

Unidades 

Municipais de 

Educação 

(UMEs). 

1. Elaboração de documento 

para Pasta Segurança e Saúde 

na Escola com a relação de 

documentos que devem ser 

relacionados no PPP. 

2. Realização de reuniões sob a 

coordenação da CIPA Setorial 

Educação, com parcerias, se 

necessário, para tratativas com 

os Diretores das UMEs e 

Supervisores de Ensino, 

explanando cada documento e 

ao menos o caminho para a 

aquisição e regularização das 

ações efetivas de segurança e 

prevenção de acidentes. 

Junho/2022. Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração da 

Comissão de 

cipeiros. 

Em andamento. 
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20 Convocar 

eleições para 

os 

representantes 

dos servidores 

antes do 

término do 

mandato da 

Gestão atual. 

Atender ao Decreto 

nº4139 de 14.10.03 e a 

NR5. 

Administrativo 

da CIPA Setorial 

Educação. 

Implantar Comissão Eleitoral 

que ficará responsável pelo 

processo. 

Dezembro/ 

2022. 

Maio/2023. Presidente da 

CIPA Educação 

com a 

colaboração de 

todos os cipeiros. 

Pendente. 

21         

22         



 

PREFEITURA DE SANTOS 

Secretaria de Educação 

 

 

Plano de trabalho rev 0 data: 29/06/22 

CIPA Gestão 2022/2023 

 Ações Objetivo Local Estratégia de ação Data início Data término Responsáveis Status 

 (O que?) (Por que?) (Onde?) (Como?) (Quando?) (Quando?) (Quem?)  

23         

24         

25         

 

 


