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Assunto: IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES 

(ERRD) 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Convidamos para participar do “IV Seminário Estadual de Educação em Redução de 

Riscos e Desastres (RRD)”, que acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro de 2020, 

das 14h00 às 16h30. O seminário é promovido pela Secretaria de Estado da Educação 

de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Coordenadoria Pedagógica (COPED), e a 

Casa Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(CEPDEC-SP), em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (CEMADEN), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTI), o Instituto Geológico (IG), vinculado à Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 

Informamos que, excepcionalmente em 2020, o seminário será transmitido pelas redes 

sociais da Defesa Civil do Estado de São Paulo por meio dos seguintes links: 

facebook https://www.facebook.com/defesacivilestadual   

youtube https://www.youtube.com/channel/UChJSCR-IV8l7j9XAbLNGCGw.  

O evento será transmitido para toda a rede estadual de ensino com acesso aberto a 

equipes gestoras, professores, estudantes e comunidades escolares, assim como para 

especialistas, universitários, técnicos da Defesa Civil e público em geral. O Estado de 

São Paulo tem avançado em políticas públicas voltadas para Educação em Redução 

de Riscos e Desastres (ERRD), no entanto, ainda há muitos desafios no que se refere 

à formação de professores, técnicos e agentes que podem fomentar uma mudança  
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estrutural na cultura de prevenção e redução de riscos e desastres e a efetivação destas 

políticas no cotidiano das comunidades escolares. Para tanto, é necessário fomentar o 

diálogo na esfera pública, na academia e na comunidade escolar para fortalecer as 

ações, projetos e programas em Educação em Redução de Riscos e Desastres. Nesse 

sentido, o evento visa contribuir com a reflexão sobre a cultura de ERRD no território 

paulista, ampliando o diálogo entre especialistas, professores e estudantes, 

problematizando temáticas e reflexões sobre a importância da formação continuada em 

educação no contexto da RRD, fomentando e disseminando a temática em todos os 

níveis e modalidades.  

 

Na programação https://bit.ly/36gDvPz os participantes terão a oportunidade de 

conhecer experiências de professores e estudantes da rede estadual de ensino, 

participar dos painéis relacionados ao enraizamento da RRD na escola e à construção 

de políticas públicas em RRD para sustentabilidade e resiliência.  

 

Para mais informações, entrar em contato com o PCNP de Geografia, Cassio Felix  

por meio do seguinte endereço eletrônico: cassiooliveira@prof.educacaosp.gov.br.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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