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#AprenderParaPrevenir 

“Educação em prevenção de riscos de desastres” 

Campanha com as escolas para a data Internacional da Redução de Riscos de Desastres 

 

Guia de Orientações 

 

1. Apresentação 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 13 de Outubro como o Dia 

Internacional da Redução de Desastres1. Outubro se tornou o mês de referência para que 

possamos refletir sobre os desastres socioambientais e somar esforços na construção e no 

fortalecimento de ações preventivas em diferentes escalas geográficas do planeta. 

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) por meio 

da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica (CGEB), do Centro de Ensino Fundamental 

Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF) e da Escola Virtual de Programas 

Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 

Civil de São Paulo (CEDEC) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN)/Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação se uniram para promover 

uma campanha relâmpago: #AprenderParaPrevenir, com o tema “Educação em prevenção de 

riscos de desastres”. 

As escolas estão convidadas a mostrarem suas práticas e ações desenvolvidas sobre 

prevenção e redução de riscos e desastres e, para aquelas que pretendem iniciar agora, a 

compartilharem suas ideias e propostas para a proteção das comunidades escolares.  

Para facilitar o acesso aos novos conhecimentos sobre os conceitos e termos 

relacionados à gestão de riscos e desastres e sua interface com a educação2, e para apoiar o 

                                                           
1 

Para mais informações sobre a data comemorativa, acesse a página oficial da The United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), disponível em  http://eird.org/americas/16/index-
eng.html#.V_RCYvArLIV (acesso em 04/10/2016) 
2
 Conceitos e Termos para a Gestão de Riscos de Desastres na Educação em: https://goo.gl/MAbWSR. 

http://eird.org/americas/16/index-eng.html#.V_RCYvArLIV
http://eird.org/americas/16/index-eng.html#.V_RCYvArLIV
https://goo.gl/MAbWSR
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desenvolvimento de atividades na escola, recomendamos aos gestores, professores e alunos 

que consultem os materiais de apoio indicados pelas instituições organizadoras3 da Campanha. 

2. Objetivo geral 

Promover a mobilização para intervenções, espaços de diálogo e construção de conhecimentos 

sobre Redução de Riscos e Desastres no âmbito das comunidades escolares, disponibilizando 

repertório, conteúdos e metodologias científicas utilizadas por órgãos do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. 

 

3. Objetivos Específicos da campanha #AprenderParaPrevenir 

1) mobilizar  as escolas para a data  internacional da redução do risco de desastres naturais; 

2) incentivar práticas pedagógicas e ações educativas voltadas a prevenção de riscos de 

desastres socioambientais; 

3) mapear projetos e práticas pedagógicas realizadas na rede estadual de ensino do Estado de 

São Paulo sobre o tema prevenção de risco de desastres naturais. 

4) mapear projetos e práticas pedagógicas realizadas em escolas de municípios monitorados 

pelo Cemaden. 

 

4. Período de realização  

De 07 de outubro a 07 de novembro de 2016. 

 

                                                           
3
 Secretaria de Estado da Educação: Currículo do Estado de São Paulo, disponível em: 

http://www.educacao.sp.gov.br/curriculo (acesso em 04/10/2016); Material de Apoio ao Currículo – 
Programa São Paulo Faz Escola, disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/sao-paulo-faz-escola 
(04/10/2016); e o Curso “A Aventura”, disponível em: 
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%
2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d (acesso em 04/10/2016) 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo (CEDEC): informações sobre legislação, 
publicações, eventos e serviços podem ser consultadas no site: http://www.defesacivil.sp.gov.br/ 
(acesso em 04/10/2016). Também indicamos as apresentações realizadas no “I Seminário Estadual em 
Redução de Riscos e Desastres”, em 25/08/2016. Disponíveis em: 
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/2014-01-28-16-22-24/i-seminario-estadual-de-
educacao-em-reducao-de-riscos-e-desastres 
Capacitação básica em Defesa Civil. Disponível em: 
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1475613244_Capacitao%20Bsica%20em%
20Defesa%20Civil.pdf (acesso em 04/10/2016) 
Desastres naturais: conhecer para prevenir. Disponível em: 
http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/DesastresNaturais.pdf (acesso em 04/10/2016); 
Cemaden Educação: Rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres, disponível 
em: http://educacao.cemaden.gov.br. 
 
 
 

http://www.educacao.sp.gov.br/curriculo
http://www.educacao.sp.gov.br/sao-paulo-faz-escola
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/2014-01-28-16-22-24/i-seminario-estadual-de-educacao-em-reducao-de-riscos-e-desastres
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/2014-01-28-16-22-24/i-seminario-estadual-de-educacao-em-reducao-de-riscos-e-desastres
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1475613244_Capacitao%20Bsica%20em%20Defesa%20Civil.pdf
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1475613244_Capacitao%20Bsica%20em%20Defesa%20Civil.pdf
http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/DesastresNaturais.pdf
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4.1. Prazo de envio dos trabalhos 

Até 07 de novembro de 2016, à meia noite (ver detalhes de envio em 6.4). 

 

5. Públicos 

- Escolas de Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º anos) e Ensino Médio da rede estadual 

de ensino do Estado de São Paulo. 

- Escolas de Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º anos) e Ensino Médio (das redes 

estaduais e municipais) localizadas em municípios monitorados pelo Cemaden – Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais em todo o território nacional. 

Para conhecer um pouco mais, recomendamos que acessem o link: 

http://www.cemaden.gov.br/municipios-monitorados/ (acesso em 04/10/2016) 

- Escolas parceiras do projeto Cemaden Educação. 

 

6. Como a escola pode participar  

A participação das escolas na campanha se dá por adesão voluntária.  

Esta primeira campanha foi criada como um pretexto pedagógico para o envolvimento das 

escolas com a gestão de riscos e desastres nos espaços da educação ambiental. Esta é uma 

temática emergente, e também emergencial, que traz consigo oportunidades de trabalho 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades.  

 

6.1. Relato das Ações 

As escolas poderão compartilhar práticas pedagógicas realizadas em 2015 e 2016, ou criar uma 

nova ideia caso ainda não tenham, sobre o tema “Educação em prevenção de risco de 

desastres”. Cada escola poderá enviar apenas 1 (um) relato, ou 1 (uma) ideia de um projeto 

novo sobre o tema, considerando os seguintes formatos: 

 

- Fotografia: de 1 a 3 fotos (no formato .jpeg) acompanhado de um texto de no máximo 10 

linhas (em .pdf) com o relato da(s) ação(ões) e os resultado(s) alcançado(s). 

- Vídeo: de até 1 minuto (link do vídeo no YouTube) acompanhado de um texto de no máximo 

10 linhas (em .pdf) com o relato da ação e o(s) resultado(s) alcançado(s). 

- Relato de ideia / projeto: texto de no máximo 20 linhas contendo descrição da ideia, objetivo, 

atividades e plano de ação com prazo previsto para execução. 

 

 

http://www.cemaden.gov.br/municipios-monitorados/
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6.2.  Ficha Cadastral 

A escola participante deverá preencher a Ficha Cadastral, no link https://goo.gl/145QoH com 

questões sobre a sua realidade socioambiental, e como tem lidado essa temática. As 

informações socializadas pelas escolas serão consideradas para o planejamento de futuras 

ações.  

 

6.3. Autorização de Uso das Imagens e Declaração de Direitos Autorais 

A escola deverá enviar também a Autorização de Uso das Imagens (Anexo 2) e a Declaração de 

Direitos Autorais (Anexo3) devidamente assinadas pelo(s) responsável(is). 

 

6.4. Envio da documentação completa 

Todos os documentos devem ser enviados somente em formato digital até 07 de novembro 

de 2016, à meia noite da seguinte maneira: 

 

Escolas Estaduais de São Paulo Outras Escolas 

- Enviar o relato das ações, a Ficha Cadastral 

online e em PDF (https://goo.gl/145QoH), a 

Autorização de Uso das Imagens (Anexo 1) e 

a Declaração de Direitos Autorais (Anexo 2) 

para o Núcleo Pedagógico da Diretoria de 

Ensino da sua região.  

Para mais detalhes para endereços e 

contatos: 

http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-

atendimento/index_diretoria.asp 

 

Enviar o relato das ações, a Ficha Cadastral 

online (https://goo.gl/145QoH), a Autorização 

de Uso das Imagens (Anexo 1) e a Declaração 

de Direitos Autorais (Anexo 2)  para o email 

do Cemaden Educação 

info.escola@cemaden.gov.br 

 

 

Informações adicionais: 

- Atente-se aos direitos autorais de materiais e imagens produzidos por terceiros quando do 

registro da sua ação. 

- É importante, para a efetividade dessas ações, a escola contar com a comunidade escolar 

(gestores, funcionários, professores, alunos, Com-Vida - Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida, Grêmios Estudantis, colaboradores do Programa Escola da Família) e 

parceiros externos (Defesa Civil, Universidades, Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica, ONGs, Corpo de Bombeiros) entre outros.  

https://goo.gl/145QoH
https://goo.gl/145QoH
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_diretoria.asp
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_diretoria.asp
https://goo.gl/145QoH
mailto:info.escola@cemaden.gov.br
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7. Certificação 

Todas as escolas que participarem desta campanha receberão um certificado concedido pelas 

instituições organizadoras no ano de 2016. 

Além dos certificados, 3 (três) escolas participantes, com intencionalidade de realizarem 

práticas pedagógicas de prevenção, estarão concorrendo, por meio de um sorteio, a um 

pluviômetro semiautomático.  

 

IMPORTANTE: o critério para participação do sorteio dos pluviômetros é o preenchimento da 

ficha de cadastral indicando interesse em trabalhar com o pluviômetro e se está localizada em 

um município monitorado pelo Cemaden.  

 

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo (CEDEC), disponibilizará por 

meio de sorteio, um kit com materiais de apoio para 5 (cinco) escolas da rede estadual de 

ensino do Estado de São Paulo. 

 

A divulgação das escolas que receberão a doação dos 3 (três) pluviômetros e também dos kits 

com materiais de apoio será realizada até 30 de novembro por meio de um comunicado na 

página da campanha e correspondência oficial das instituições organizadoras. 

 

8. Divulgação dos registros de ações 

Os registros de ações serão organizados, cadastrados em um banco de dados e compartilhados 

periodicamente nos meios de comunicação (página de Internet, redes sociais, publicações, 

etc.) das instituições organizadoras, em especial, nos seguintes endereço eletrônicos: 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir/, www.defesacivil.sp.gov.br e 

www.educacao.sp.gov.br.  

 

Para mais informações entrar em contato com a equipe organizadora: 

Secretaria de Estado da Educação: educacaoambientalseesp@gmail.com  

Cemaden Educação: info.escola@cemaden.gov.br 

CEDEC: http://www.defesacivil.sp.gov.br/ por meio do Fale conosco  

 

 

 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir/
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
mailto:educacaoambientalseesp@gmail.com
mailto:info.escola@cemaden.gov.br
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
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Ficha Cadastral  

 Campanha do Mês Internacional da Redução de Desastres – 2016 

Ficha disponível para preenchimento online: https://goo.gl/145QoH 

 

1) Nome da escola: 

2) Município: 

3) Estado: 

4) Diretoria Regional de Ensino (para Escolas da SEE-SP): 

5) Nome e função/cargo do responsável pelo preenchimento: 

6) E-mail da escola: 

7) Telefone da escola: 

8) Anos/Séries atendidas: 

(   ) 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

(   ) 1º ao 3º ano do Ensino Médio 

(   ) Educação para Jovens e Adultos (EJA) 

9) Número de alunos atendidos em cada segmento: 

10.1) A escola possui Grêmio Estudantil?  

(  ) Sim    (   ) Não 

10.2) A escola possui Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Com-Vida 

(  ) Sim    (   ) Não 

10.3) A escola possui Comissão de Prevenção de Desastres e Proteção da Vida - Com-
VidAção   

(  ) Sim    (   ) Não 

11) A escola participa do Programa Escola da Família?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

12) A escola está em área de risco de desastre?  

(   ) escorregamento/deslizamento de terra 

(   ) inundação 

https://goo.gl/145QoH
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(   ) secas prolongadas 

(   ) incêndios florestais 

(   ) desastres tecnológicos 

(   ) alagamentos 

(   ) outros.  Qual(is)? ___________________________________________________ 

13) Desenvolve algum projeto/ação sobre esta temática “Educação para a prevenção de risco 
de desastres socioambientais”? Se sim, gostaria de dar continuidade ao projeto/ação? 

14) A escola pretende iniciar um projeto/ação sobre prevenção de desastres? 

15) A escola possui pluviômetro instalado em seu entorno? Se sim, qual? 

(    ) artesanal 

(    ) convencional 

(    ) semi-automático 

16) A escola tem interesse de trabalhar com a atividade de Pluviômetros do Cemaden 
Educação, utilizando o pluviômetro semi-automático e criando sua rede observacional com 
pluviômetros artesanais? 

17) A escola já acessou o curso “A Aventura” 4 desenvolvido pela Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil e pela EVESP? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

18) Em caso afirmativo na questão anterior, relate como foi o envolvimento dos professores e 
alunos e o(s) resultado(s) alcançado(s). 

19) Em 2015 e/ou 2016, a escola já realizou alguma ação em parceria com a Defesa Civil do 
município? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

20) Em caso afirmativo na questão anterior, relate como foi a experiência e o(s) principal(is) 
resultado(s) alcançado(s). 

21) Espaço reservado para comentários gerais.  

 

                                                           
4
 Disponível em: 

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%

2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d  

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d
http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CursosDetalhe.aspx?cua_id=BJwnKWFV1%2bA%3d&retorno=1rmV4NDCBjOfz2VmHzv1Pg%3d%3d
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Anexo 1 

Autorização de Uso das Imagens, vídeos, textos sem fins comerciais 

 
Eu, abaixo assinado e representante da escola identificada, autorizo, em caráter não exclusivo 
e gratuito, a divulgação e reprodução dos produtos inscritos na Campanha 
#AprenderParaPrevenir (nome, imagem, voz, depoimento e/ou opiniões pessoais, 
interpretações artísticas, materiais de apoio usados em apresentações de minha autoria, 
dentre outros), para compor materiais diversos a serem utilizados pelas instituições 
organizadoras da campanha: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) por meio 
da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica (CGEB), do Centro de Ensino Fundamental 
Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF) e da Escola Virtual de Programas 
Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP); o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (CEMADEN) e a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São Paulo 
em quaisquer programas de cunho educativo, informativo, técnicos, institucionais e culturais 
veiculados pelas instituições.  

A presente autorização abrange o uso de todos os direitos acima elencados em mídias 
impressa, eletrônica, digital, internet, redes sociais, sites de relacionamento (Facebook, 
YouTube, Instagram, Twitter, Google+, dentre outros), blogs, canais oficiais dos projetos 
desenvolvidos pelas instituições organizadoras da campanha e/ou outros por ela autorizados, 
bancos de dados multimídia, midiateca virtual e/ou demais acervos documentais, sem 
quaisquer ônus para as instituições.  

 
A presente licença é válida pelo período de 10 (dez) anos, por todo o território nacional, 

não havendo limitação quanto ao número de utilizações, acessos, visualizações, edições, 
reimpressões, tiragens, exemplares de mídias reproduzidas ou formas de divulgação e/ou 
distribuição do material. 

 
Por ser esta a expressão da minha vontade, firmo a presente autorização, garantindo ao 

licenciado o uso pacífico de tais direitos nos termos aqui expressos. 
 

_______________, ___   de ________________ de 2016. 

 

 

 
_______________________________________ 

Assinatura 
 
 

Nome:  

RG:                                                                          CPF: 

Cargo/função: 

Escola:  

DE: 

Endereço:  

Cidade:                           Estado:  

Telefones: (   ) 

E-mail:  
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Anexo 2 

Declaração de Direitos Autorais* 

 
O(a) abaixo identificado(a): 
 

Escola: 

DE: 

Nome:  

RG:                                                                          CPF: 

Endereço:  

Cidade:                           Estado:  

Telefones: (   ) 

E-mail:  

 

declara para todos os fins de direito e sob as penas da Lei que é responsável pelos materiais 

(textos, fotografias e/ou vídeo) registrados na Campanha #AprenderParaPrevenir. 

 

O(a) declarante reconhece que foi devidamente orientado(a) no Guia de Orientações da 

Campanha #AprenderParaPrevenir e pelas instituições organizadoras Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEE-SP) por meio da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica 

(CGEB), do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional 

(CEFAF) e da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP); o 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e a 

Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São Paulo) quanto à necessidade de obtenção de 

autorização prévia e expressa para utilização de direitos de personalidade de imagens e/ou 

direitos autorais sobre obras utilizadas, eximindo todas as instituições organizadoras de 

quaisquer responsabilidades que eventualmente lhe sejam imputadas por terceiros 

prejudicados. 

 

Declara, por fim, que os materiais (textos, fotografias e/ou vídeo) poderão ser armazenados no 

banco de dados das instituições organizadoras, por período indeterminado. 

 

____________________, ______ de ___________________ de 2016. 

 

_______________________________________ 
Assinatura 

 

* Se houver mais de um autor dos materiais apresentados na Campanha 
#AprenderParaPrevenir, fazer uma Declaração para cada pessoa. 

 


