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Muito bem, 

malfeitores. 

Chegou a sua 

hora!

Ei!

por que

ninguém

está vestido 

direito?!

Ei, Miguel,  

não é o seu irmão 

mais novo?

É sim, 

Olívia.

Você prestou 

atenção em tudo 

que falei quando 

fui à sua sala 

explicar?

O que

esperava 

encontrar 

na reunião da 

CIPA Escolar, 

Alex?

Sei lá, diretora

Chris. Uma equipe 

de vigilantes que 

salva pessoas?

1 - Ver Norma Regulamentadora nº 5.
2 - Ver MPT em Quadrinhos nº 34: Sindicatos.

“Talvez eu tenha me distraído 

um segundo ou dois.”

A Cipa Escolar é um grupo 

eleito para ajudar as pessoas 

a se prevenir contra acidentes 

e adoecimento e a aprender 

sobre saúde e segurança no 

trabalho na Escola.

A CIPA Escolar é

voltada para o ambiente 

das escolas. É formada por 

estudantes, como seu irmão, 

por pais e mães, direção, 

representantes

dos sindicatos
2
 e

funcionários.

Ué!?

Professores, 

não?

CIPA significa

Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 

e existe desde a década 

de 40 na CLT e, depois,

na NR 05.
1
 

O objetivo é

deixar o ambiente 

de trabalho mais 

seguro e saudável 

para todas as 

pessoas.

Tudo bem.

pode se 

sentar,  Alex. 

SEGURANÇA 
E SAÚDE

Se liga, Alex, 

professores e 

professoras são 

funcionários!
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3 - Lei 12.645, de 16 de maio de 2012.

“Não posso 

revelar minhas 

fontes.”

Tudo bem, Maíra.

Estamos todos 

aprendendo, 

sempre. 
Por que

achava que os 

professores 

não eram 

funcionários, 

Alex?

Somos

trabalhadores, Alex, 

e temos os mesmos 

direitos e necessidade 

de proteção como 

qualquer outro.

Não só

professores, 

mas para todas 

as pessoas que 

frequentam as 

escolas. 

A lei
3
 que instituiu o

dia 10 de outubro como o  

dia nacional de segurança e de 

saúde nas escolas sugeriu várias 

atividades para celebrar a data, 

como: palestras, concursos de 

frase ou redação e visitações 

a empresas. E também sugeriu a 

criação da CIPA escolar. Todos 

aqui foram eleitos...

Por falar nisso,

não me lembro de 

crianças de sete

anos eleitas para a

CIPA Escolar. Como 

ficou sabendo da 

reunião?

Sei lá, professor 

André. Na minha 

cabeça, funcionário 

faz outras coisas. 

Professores só

dão aula e aplicam 

prova.

Por isso

essa CIPA? Pra 

professoras e 

professores não se 

machucarem?

4 - Normas Regulamentadoras nº 01 e 09.

De qualquer

forma, a reunião já

estava no fim mesmo. 

Vamos? foi uma conversa

muito boa para começarmos

a planejar nossas

 ações.

Conversa? 

Só ficaram 

conversando?

Que

chaaato!

Só fica pior!

Não se esqueçam

do dever de casa.

A primeira etapa é

mapear os riscos de 

nossa escola. 

Ninguém melhor

do que nós mesmos para 

conhecer os problemas

e apontar as soluções

para deixar a escola

mais segura.

Depois vamos discutir,

em nova reunião da CIPA,

os riscos que identificamos 

e vamos encaminhar as 

informações para o técnico 

de segurança do Trabalho 

da Escola... 

...que já terá feito uma vistoria

prévia para elaborar nosso

programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA)
4
. Esse documento 

vai indicar as medidas que devemos 

implementar para proteção

da saúde e segurança de todas

as pessoas na escola.
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5 - A Lei nº 13.185/2015 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).

no dia seguinte.

Não é demais?

Uma rede para quem 

corre na saída da escola 

e um braço robô para 

pegar quem fura fila do 

bebedouro!

a-hã!

Anotei aqui.

Olha!

Acho que

dá pra fazer coisas 

mais simples e

eficazes, Alex.

Mais do

que isso?

Bolei um plano

de segurança

infalível.

Propostas para seg
urança e 

Propostas para seg
urança e 

saúde dos estudant
es:

saúde dos estudant
es:

1. Não use celular ao 
caminhar pela 

escola ou ao descer
 pelas escadas;

2. Não suba no vaso s
anitário;

3. Lave sempre as mãos;

4. Muita gente trabalh
a para que você ap

renda. 

Respeite a todos;

5. Um ambiente silencioso ga
rante um bom 

desempenho escolar e é b
om para a saúde 

das crianças e de q
uem trabalha na escola

;

6. Use o cinto de segu
rança, inclusive no t

rans-

porte escolar. E ev
ite falar com o motorista;

7. Use sempre a faixa de segurança p
ara 

atravessar a rua;

8. Durante a pandemia, mantenha o distancia
-

mento, use álcool em
 gel nas mãos e 

máscara bem vedada no rosto (t
roque-a 

sempre que estiver úm
ida ou suja);

9. Apoie-se no corrimão ao usar as esca
das;

10. Seja contra a violên
cia e o bullying

5.

6 - Ver MPT em Quadrinhos n° 30: Trabalho em Altura (NR 35).
7 - As cores e sinais de segurança estão padronizados na norma ABNT NBR ISO 3864-1:2013.

Além disso,

é sempre bom 

conhecer as 

sinalizações de 

perigo. 
7

Aqui o que os 

profissionais da 

escola sugeriram.

PLACA DE PROIBIDO:  

indica que o risco 

é altíssimo e por 

isso é proibido o 

uso de algo ou a 

entrada em algum 

lugar.

PLACA DE ATENÇÃO: 

indica que há riscos 

e que as pessoas 

precisam ter cuidado.

PLACA DE 

OBRIGATÓRIO: 

Usa a cor azul 

de fundo e indica 

um procedimento 

obrigatório, como 

uso de máscaras

ou de EPI.

Mas assim, 

como vão

pegar os 

culpados?

Não é o nosso

interesse pegar, mas

sim, prevenir. Muitos 

acidentes e doenças 

acontecem por falta de 

orientação. Prevenir é 

melhor do que remediar 

e achar culpados.

Proposta de Segurança e Saúde dos(as) trabalhadores(as):Proposta de Segurança e Saúde dos(as) trabalhadores(as):

1. Seja contra a pressão abusiva por prazos e metas. 

Precisamos cuidar da saúde mental;

2. Assegurar a manutenção constante do prédio, das instalações elétri-

cas, ventiladores, ar condicionados, quadra de esportes e brinquedos;

3. Implementar Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e, no caso 

de impossibilidade, fornecer Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) adequados, como: luvas térmicas para a cozinheira e luvas 

impermeáveis e botas antiderrapantes para a auxiliar 

de serviços gerais, e exigir que os trabalhadores os usem;

4. O botijão de gás deve ser instalado em área externa 

ventilada e protegida;

5. Ao fazer trabalhos em altura, apoie-se em bases fixas 

e use capacete, cinto de segurança e linha de vida; 6

6. A poeira do giz é prejudicial. Substitua por quadros com canetas 

ou utilize pano molhado para apagar o giz;

7. Cuide da postura para prevenir doenças osteomusculares. Faça 

ginástica laboral e evite permanecer em uma mesma posição por 

muito tempo;

8. Mantenha os ambientes bem ventilados, ainda mais durante a 

pandemia;

9. A escola precisa providenciar dedetização periódica do  

estabelecimento para evitar animais que transmitem doenças;

10. É preciso fazer manutenção periódica do sistema de combate a 

incêndio, verificando se os extintores estão na validade e se as 

mangueiras estão íntegras.

OBRIGATÓRIO

USO DE MÁSCARA

8
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10 de outubro. Auditório da escola.

Faz parte das outras 

etapas, Alex. Com as 

palestras, as atividades 

escolares etc.

Para começar, 

convidamos duas 

pessoas especiais 

para falar com vocês, 

vamos ouvi-las.
PRIMEIRO, A  

procuradora do 

MPT, alana.

Bom dia, sejam

todas e todos bem-vindos. 

Hoje teremos várias 

atividades legais  sobre 

prevenção de acidentes e 

doenças relacionados ao 

trabalho.
9

E como as pessoas 

vão saber dessas 

sugestões? Tanto 

as nossas quanto 

as dos adultos?

Com base nos

dados do Observatório, 

descobrimos quais as 

atividades econômicas 

em cada região que 

Causam mais acidentes 

do trabalho ou doenças 

relacionadas ao 

trabalho.

A professora de

Geografi a estava explicando 

as regiões do Brasil  e nos 

apresentou o  Observatório

de Segurança e Saúde

no Trabalho.
8

Sim, e logo nos perguntamos 

como seria possível reduzir 

esses números… No dia 10 

de outubro vai ter várias 

atividades dessas, inclusive com 

convidados. Você vai ver.         

8 - Ver Observatório no link: https://smartlabbr.org/sst
9 - Ver MPT em Quadrinhos nº 16: Doenças Ocupacionais.

BIBLIOTECA
PROIBIDO

FALAR ALTO
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10 - Ver MPT em Quadrinhos nº 35: Abril Verde e Lei nº 11.121/2005 (instituiu o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho no dia 28 de abril de cada ano).

Se um trabalhador 

morre, também morre 

um pai, um filho, um 

marido. 

A conscientização 

feita nas escolas é 

muito importante e 

por isso a presença 

do senhor Orlandino 

aqui. Obrigada.

Hora de

apresentá-lo.

Obrigada,

procuradora.

Nosso município,

por exemplo, aprovou uma lei que 

instituiu o Mês Abril Verde
10

, dedicado 

às ações de conscientização e 

prevenção de acidentes e doenças 

relacionados ao trabalho, além 

de prever a criação das CIPAs nas 

escolas. 

Obrigada

pelo convite. É 

sempre um prazer

participar. 

Bem, Tradicional-

mente, o modelo de 

proteção no trabalho 

está baseado em estudos, 

regulamentações, 

fiscalização, multas e 

indenizações.

Se uma 

trabalhadora 

fica inválida, a pessoa 

e a família sofrem muito. 

A reparação de um 

acidente ou doença 

nunca é completa.

Além 

de cuidar da 

população, isso 

também reduz 

gastos com saúde 

e previdência 

social.

POr isso, 

É preciso criar e 

difundir uma cultura de 

prevenção de acidentes e 

doenças relacionados ao 

trabalho, desde os bancos 

escolares até as 

instituições.

11



Foi ele quem

ajudou a instituir 

o Dia Nacional de 

Segurança e de Saúde 

nas Escolas.

Pra quem não sabe,

o senhor Orlandino dos 

Santos foi pioneiro no 

trabalho de conscientização

e prevenção de acidentes

nas escolas.

Oi, pessoal. Sou

Orlandino. Sou técnico

de segurança do Trabalho 

e fui voluntário diversas 

vezes em escolas...

...ensinando estudantes 

como vocês a serem 

precavidos, a evitarem 

acidentes e a respeitar uns 

aos outros.

Ensinar

estudantes a serem 

trabalhadores e 

trabalhadoras 

cuidadosos com sua 

saúde e segurança no 

futuro é fundamental. 

Obrigada, seu

Orlandino. Vamos 

ouvir agora alguns 

de nossos estudantes 

sobre a experiência 

de participar da CIPA 

Escolar. Maíra, 

Olívia e Miguel,  

por favor.

Precisamos

gerar cidadãos 

naturalmente conscientes 

da importância de cuidar da 

vida e da integridade física e 

psíquica das pessoas na escola, 

no trabalho e em todos os 

lugares. Obrigado e 

bom evento!

11 - Convenção nº 155 da OIT, Art. 13.  |  12 - Inspeção do Trabalho - realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho vinculados ao Ministério do 
Trabalho; CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; VISA - Vigilância Sanitária; e MPT - Ministério Público do Trabalho.

13 - Ver MPT em Quadrinhos nº 29: Prevenção é tudo! (EPIs x EPCs)

Meu pai e minha

mãe têm uma 

empresa. Expliquei a 

eles o que aprendi 

na CIPA Escolar. 

Minha mãe é 

enfermeira e ela 

sempre me conta 

sobre como é 

importante se 

proteger no 

trabalho. 

Gostei muito de 

participar da CIPA 

aqui na Escola e já 

sei que no futuro 

quero ser engenheira 

de segurança do 

trabalho para cuidar 

das pessoas que 

trabalham.

Eles precisavam

ter mais atenção à 

proteção, à saúde 

e à segurança de 

seus trabalhadores, 

antes de qualquer 

lucro.

O hospital

onde ela trabalha

é muito preocupado 

com a saúde e a 

segurança das 

pessoas, até porque, 

acontecem muitos 

acidentes e doenças 

nesses lugares.

Eles entenderam

que não basta fornecer 

um EPI. Precisa ter 

treinamento e medidas 

de proteção coletiva.
13

 

Se um dia for 

empresária também, 

acho que minha 

experiência aqui me 

permitirá ser uma 

patroa melhor. 

Inclusive, um empregado 

ou empregada pode se 

negar a fazer um serviço 

se entender que há perigo 

para sua vida ou sua saúde
11
. 

Pode inclusive acionar

o sindicato 

Além disso, os 

empregadores podem

ser fiscalizados e 

multados por órgãos 

como a Inspeção do 

Trabalho, o CEREST,

a VISA e o MPT. 
12

12



11 - Convenção nº 155 da OIT, Art. 13.  |  12 - Inspeção do Trabalho - realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho vinculados ao Ministério do 
Trabalho; CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; VISA - Vigilância Sanitária; e MPT - Ministério Público do Trabalho.
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Meu pai e minha

mãe têm uma 

empresa. Expliquei a 

eles o que aprendi 

na CIPA Escolar. 

Minha mãe é 

enfermeira e ela 

sempre me conta 

sobre como é 

importante se 

proteger no 

trabalho. 

Gostei muito de 

participar da CIPA 

aqui na Escola e já 

sei que no futuro 

quero ser engenheira 

de segurança do 

trabalho para cuidar 

das pessoas que 

trabalham.

Eles precisavam

ter mais atenção à 

proteção, à saúde 

e à segurança de 

seus trabalhadores, 

antes de qualquer 

lucro.

O hospital

onde ela trabalha

é muito preocupado 

com a saúde e a 

segurança das 

pessoas, até porque, 

acontecem muitos 

acidentes e doenças 

nesses lugares.

Eles entenderam

que não basta fornecer 

um EPI. Precisa ter 

treinamento e medidas 

de proteção coletiva.
13

 

Se um dia for 

empresária também, 

acho que minha 

experiência aqui me 

permitirá ser uma 

patroa melhor. 

Inclusive, um empregado 

ou empregada pode se 

negar a fazer um serviço 

se entender que há perigo 

para sua vida ou sua saúde
11
. 

Pode inclusive acionar

o sindicato 

Além disso, os 

empregadores podem

ser fiscalizados e 

multados por órgãos 

como a Inspeção do 

Trabalho, o CEREST,

a VISA e o MPT. 
12

13



FIM
13 - A Lei nº 13.722/2018 (Lei Lucas) tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de 

primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino.
14 - Campanha “Adote uma Escola: ambientes saudáveis e seguros” direcionada aos profissionais 

de Segurança e Saúde do Trabalho. Participe e divulgue essa ideia!

Obrigada, crianças!

Terminamos este momento,

mas haverá muitas outras 

atividades hoje. 

Logo mais teremos 

ginástica laboral, 

treinamento de primeiros 

socorros
13

 e a palestra da 

médica do Trabalho que 

adotou nossa escola
14

... 

Mas hoje sei que

só precisamos trabalhar 

juntos, receber 

orientação, estar atentos 

para os riscos e perigos e 

cuidar da segurança

e da saúde.

...e vai nos trazer 

noções muito 

importantes para 

cuidarmos melhor 

uns dos outros. 

Alguém tem alguma 

pergunta?

Um depoimento, 

diretora. Antes de 

aprender sobre 

prevenção de 

acidentes e doenças, 

eu achava que as 

pessoas precisavam 

de super-heróis para 

serem protegidas.

Uma pena que os 

supers vão ficar 

desempregados, 

mas ok.

Ai, irmão!

14
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noções muito 
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Alguém tem alguma 
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Um depoimento, 

diretora. Antes de 

aprender sobre 

prevenção de 

acidentes e doenças, 

eu achava que as 

pessoas precisavam 

de super-heróis para 

serem protegidas.

Uma pena que os 

supers vão ficar 

desempregados, 

mas ok.

Ai, irmão!

Olá, meu nome é Orlandino. Ao longo 
da vida, fui voluntário diversas vezes 
em escolas, ensinando estudantes a 
serem precavidos, a evitarem acidentes 
e a respeitar uns aos outros.
 
Quero convidar você para  
saber mais sobre o projeto  
“Dia Nacional de Segurança e  
de Saúde nas Escolas”. 
 
Siga-nos nas redes sociais.  
Um grande abraço.

SAIBA MAIS EM: 
https://linktr.ee/sstnasescolas.mpt

https://www.instagram.com/
seguranca_e_saude_nas_escolas/

Orlandino dos Santos é Técnico de Segurança 
do Trabalho, Comendador de SST e idealizador 

da Lei que instituiu o Dia Nacional de 
Segurança e de Saúde nas Escolas.



www.quadrinhos.mpt.mp.br

Realização


