Educadores -

Debates marcaram o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas do
Paraná
Divulgação e Notícias
Enviado por: dayanecardoso@seed.pr.gov.br
Postado em:11/10/2018

Escolas de Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cascavel promoveram uma
séria de atividades nesta quarta-feira (10) em alusão ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas
Escolas. Instituída pela lei federal 12645/12, a data foi criada com o objetivo de promover uma
aproximação entre os estudantes eu o universo da segurança e saúde, dando ênfase à importância
de se prevenir acidentes na escola, em casa ou no trabalho.
Assessoria de comunicação/Seed Escolas de Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta
Grossa e Cascavel promoveram uma séria de atividades nesta quarta-feira (10) em alusão ao Dia
Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Instituída pela lei federal 12645/12, a data foi criada
com o objetivo de promover uma aproximação entre os estudantes eu o universo da segurança e
saúde, dando ênfase à importância de se prevenir acidentes na escola, em casa ou no trabalho.
&ldquo;As ações estão acontecendo em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação,
auditores do Ministério do Trabalho e professores dos cursos técnicos em segurança do trabalho.
Palestras, rodas de bate papo, análise de filmes, entre outras atividades, foram promovidas para
despertar nos alunos a importância de se discutir o tema&rdquo;, explicou a chefe do Departamento
de Educação e Trabalho da secretaria, Cândida de Carvalho Junqueira. Ao todo seis escolas que
oferecem cursos técnicos em segurança do trabalho participaram da ação. Em Curitiba, o Colégio
Estadual Pedro Macedo promoveu um bate papo entre os alunos e os técnicos de segurança do
trabalho. Em Maringá, no Colégio Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira, estudantes do ensino
fundamental e médio assistiram diferentes animações sobre trabalho seguro e debateram sobre as
situações de perigo demonstradas nos filmes. Os estudantes também foram incentivados a
descreverem situações de risco que já viram em casa ou na escola. As atividades resultarão em
uma frase sobre o tema para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e numa redação
para os alunos do Ensino Médio. Os trabalhos serão avaliados por uma equipe formada pela
Secretaria e Ministério Trabalho. O Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas resultou da
iniciativa de um técnico de segurança do trabalho que desenvolvia voluntariamente ações
educativas de cunho preventivo em escolas do Rio de Janeiro. Com base nessa experiência, ele
elaborou e encaminhou ao Senado o projeto de lei que resultou na instituição de um dia dedicado à
segurança e à saúde nas escolas. Esta notícia foi publicada no site www.educacao.pr.gov.br em
10/10/2018. Todas as informações são de responsabilidade dos autores.
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