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Assunto: CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR - REDUZINDO O RISCO DE 

DESASTRES: AÇÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Senhores Diretores; 

 

O Programa Cemaden Educação e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-SP), 

por meio da Coordenadoria Pedagógica (COPED), Centro de Ensino Fundamental 

Anos Finais (CEFAF) e Centro de Ensino Médio (CEM) e a Equipe Curricular de 

Geografia, convidam as escolas da rede estadual de ensino que atuam com projetos 

de ERRD – Educação em Redução de Riscos de Desastres para participarem da 4ª 

edição da Campanha #AprenderParaPrevenir. A Campanha #AprenderParaPrevenir 

acontece desde 2016 em referência ao Dia Internacional da Redução de Desastres 

Naturais. Ela foi criada para mobilizar as comunidades escolares e incentivá-las a 

refletir sobre uma temática emergencial das sociedades contemporâneas: os desastres 

socioambientais. Este ano a campanha traz o tema “Reduzindo o risco de desastres: 

ações educativas em tempos de mudanças climáticas”, proposto para aumentar a 

percepção de riscos de desastres socioambientais, em especial nas áreas mais 

vulneráveis do país. A ideia é compartilhar ações educativas locais, envolvendo 

conhecimentos e saberes sobre as causas e efeitos dos eventos extremos. É a 

educação contribuindo para difusão de uma cultura de redução de riscos de desastres 

em tempos de mudanças climáticas. Para isso, objetivo é somar esforços na construção 

e no fortalecimento da proteção das comunidades. As inscrições para a Campanha 

#AprenderParaPrevenir serão realizadas de 1º a 31 de outubro de 2019 – mês 

Internacional da Redução de Desastres Naturais/Organização das Nações Unidas  
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(ONU), conforme orientações disponíveis no site 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019 da campanha. 

  

Importante: Prêmios (sorteio e mérito) – Pluviômetros semiautomáticos, kits 

educativos e estações meteorológicas didáticas serão sorteados entre os projetos que 

estejam de acordo com Guia de Orientação da Campanha #AprenderParaPrevenir.  

 

4ª edição da Campanha #AprenderParaPrevenir. Essa é uma temática emergente e 

emergencial, para a criação de uma cultura de percepção de risco de desastres 

socioambientais e o enfrentamento das mudanças climáticas. 

 

 
Dúvidas, entrar em contato com PCNP Cássio Félix, Tel: 2209-9857 

E-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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