
 

 

 

Senhores (as) diretores (as) e professores (as) de 
estabelecimentos de ensino, 

 
Não obstante os esforços que vem sendo 
desenvolvidos por diversas entidades 
prevencionistas, o Brasil ainda possui índices 
consideráveis de acidentes de trabalho. Entre 
2016 e 2018, ocorreram mais de 1.710.000 
acidentes do trabalho, que geraram vítimas fatais 
e incapacitações permanentes e temporárias de 
brasileiros e brasileiras. 

Esses acidentes de trabalho, além da tragédia familiar que representam ao trabalhador e à sua 
família, com perda do ente querido, de renda familiar e de capacidade produtiva dos que ficam 
com sequelas, prejudicam também as empresas e empreendedores brasileiros e tem um 
importante impacto nas contas orçamentárias da União, Estados e Municípios, afetando toda a 
sociedade brasileira.  

Visando a instalação de uma cultura em prevenção de acidentes e doenças do trabalho, a 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT incluiu como um dos eixos da Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CANPAT 2020 o cumprimento do disposto na Lei Federal 
12.645/2012, que instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 
Escolas, quando as entidades governamentais e não governamentais poderão, em parceria com 
as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, desenvolver atividades como palestras, 
concursos de frase ou redação, eleição de cipeiro escolar e visitações em empresas.   
 
Queremos e precisamos plantar uma semente de cidadania nos futuros empreendedores e 
trabalhadores brasileiros. Assim, quando adultos, esses estudantes estarão mais sensíveis à 
importância da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. 
 
Aulas relacionadas à segurança e saúde 
 
Anualmente disponibilizamos aos professores da rede escolar pública e privada um material de 
apoio para a realização de atividades no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE), 
abordando aspectos básicos de segurança e saúde nas escolas. 
 
Entretanto, em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID-19 – o evento nesse ano será 
realizado de forma on-line, por meio de uma live promovida pela Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT) e de parceiros institucionais, entre os quais citamos a União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação – UNDIME, o  Conselho de Secretários Estaduais de Educação – CONSED, 

            Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas 



a Confederação Nacional dos Estabelecimentos Ensino (CONFENEM) e a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Educação (CNTE). 
 
Dessa forma, no dia 07 de outubro de 2020, quarta-feira, com início às 10h (horário de Brasília 
– DF), será realizada evento on-line relativo ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, 
abrangendo estudantes do Ensino Pré-escolar, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, 
Ensino Médio e EJA/Aprendizagem.  São noções básicas e simples de segurança e saúde, com 
animação de suporte do evento para cada um dos segmentos, com forte apelo e incentivo ao 
respeito à escola e aos professores. 
 
O evento será transmitido no canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, no YouTube: 
youtube.com/enit-escola, com duração prevista de, no máximo, 01 hora. 
 
Durante a atividade, será realizado um concurso alusivo à prevenção de acidentes e doenças. Os 
estudantes poderão realizar desenho (Ensino Pré-escolar e Fundamental 1), Frase (Ensino 
Fundamental 2) e Redação (Ensino Médio e EJA/Aprendizagem), com tema voltado ao mundo do 
trabalho, que poderão ser remetidos por meio de “upload” à Escola Nacional da Inspeção do 
Trabalho (ENIT), que fará a avaliação dos mesmos. Tudo dentro do tempo previsto de duração 
de, no máximo, 01 hora. Poderão ainda ser encaminhados vídeos de até 20 segundos. 
 
Convidamos todas as escolas do Brasil a participarem desse grande movimento de cidadania. 
Inclua o evento em sua programação do dia 07/10/2020. 
Estimule seus alunos e professores a participarem da live. 
 
 
Contamos com todos! 

 

 

 


