GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular n.º 391/2018 – NPE
Osasco, 30 de agosto de 2018.

Srs. (as) Gestores (as),
Assunto: Campanha #APRENDERPARAPREVINIR 3°edição.
A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa, de acordo com o Boletim
CGEB nº 241 de 14 de maio de 2018 e retificado no Boletim CGEB n°255 de 27 de agosto de 2018,
que o Cemaden Educação, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria de Gestão Básica da
Educação (CGEB), Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação
Profissional (CEFAF) e a Equipe Curricular de Geografia/Educação Ambiental convidam as escolas
da rede estadual de ensino que atuam com projetos de ERRD (Educação em Redução de Riscos de
Desastres) a participarem da 3ª edição da Campanha #AprenderParaPrevenir com o tema Água [D+
ou D-] = Desastre?
A Campanha tem como principais objetivos:
1) incentivar o desenvolvimento de projetos educativos voltados à prevenção de riscos de
desastres socioambientais relacionados com a água (excesso ou escassez);
2) mapear os projetos educativos realizados no Brasil sobre o tema prevenção de risco de
desastres socioambientais;
3) promover um espaço de divulgação científica;
4) aproximar as Escolas das Instituições de educação não-formal, Defesa Civil e as
Universidades e demais Institutos de pesquisa.
A ação visa à mobilização das escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos
Iniciais e Finais e de Ensino Médio, públicas e privadas de todo o país para o desenvolvimento de
ações educativas em educação e prevenção de riscos de desastres, contribuindo para promover a
mobilização para intervenções, espaços de diálogo e construção de conhecimentos sobre ERRD no
âmbito das comunidades escolares. Esta é uma temática emergente e emergencial, para a criação de
uma cultura de percepção de riscos de desastres socioambientais e o enfrentamento das mudanças
climáticas.
As inscrições poderão ser realizadas até 1º/10 no site do Cemaden Educação.
https://www.cemaden.gov.br/cemaden-educacao/
Os projetos elaborados de acordo com as orientações do Guia de Orientação da
Campanha #AprenderParaPrevenir vão concorrer ao sorteio de pluviômetros semiautomáticos do
Cemaden e kits educativos.
Contando com a costumeira colaboração, agradece.
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