Rede nº 531/18
Data: 29/08/2018

Assunto: CAMPANHA #APRENDERPARAPREVINIR - 3ª EDIÇÃO

Senhores Diretores;

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais) 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 01/10 no site
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018 .

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.

Para contribuir com o processo de divulgação, compartilhamos o link do vídeo
produzido

pela

Comissão

Organizadora,

disponibilizado

no

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VI7MLw42rls

Contamos com a habitual colaboração nesta 3ª edição da Campanha
#AprenderParaPrevenir.

Havendo dúvidas, procurem o PCNP Cássio Félix, respectivamente no telefone:
2209-9857

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2

