ALUNOS DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INSTALAM
EQUIPAMENTOS DA BRIGADA ESCOLAR

Os alunos do 3º semestre do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do
CEFEP Presidente Costa e Silva, nas noites do dia 03 a 10 de outubro de 2014,
realizaram a instalação de extintores, placas de sinalização e luzes de emergência
nas dependências do estabelecimento.

Turma do 3º semestre do Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Esses materiais instalados são advindos do Programa da Brigada Escolar,
em que todas as escolas devem estar adequadas seguindo as normas de segurança
contra incêndio. Tal atividade foi desenvolvida sob a orientação da professora da
disciplina de Prevenção a Sinistros com Fogo, Elisandra Laroca Demeterko e, a
professora da disciplina de Segurança do Trabalho, Anaidaiane Aparecida Martin
Onesko. Os alunos também puderam contar com a colaboração do representante da
empresa Extinrati, Roberto Prado, que passou vários conhecimentos sobre como
manusear os extintores, recarga dos mesmos, entre outras informações.
De acordo com Joice Bonmann Costa Cararo, coordenadora do Curso
Técnico em Segurança, esta prática foi uma junção perfeita entre as necessidades da
equipe da Brigada Escolar do Colégio Florestal que visava a instalação dos
equipamentos para adequação do mesmo e a realização de aula prática aos alunos
do curso. Isso porque “todos tiveram a oportunidade de manusear os extintores,
realizar medições determinando o posicionamento adequado dos mesmos e da sua
placa de sinalização, bem como as placas de sinalização de saída e as luzes de

emergências”, explica a professora Joice, que faz questão de destacar que essas são
atividades que os profissionais Técnicos em Segurança do Trabalho devem realizar
em seu ambiente laboral.
Além disso, os alunos também fixaram as placas de patrimônio escolar em
todos os equipamentos instalados, contribuindo ainda mais para o bom trabalho
dentro do estabelecimento de ensino.
Seguem algumas fotos dos alunos fazendo a instalação dos equipamentos
de segurança contra incêndio.

Alunos confirmando a altura da instalação do extintor no Laboratório de Informática

A placa de sinalização também foi colocada no Laboratório de Informática

Os alunos Anderson e Tatiane manuseando os extintores

Aluna Tatiane confirmando que a instalação do extintor está correta

Alunos e professoras durante a aula prática

