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Rede nº 314/21 

Data: 01/06/2021 

Assunto:   2ª LIVE – PROGRAMA ESCOLA + SEGURA EM ERRD (TRILHA 

FORMATIVA “PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO”)  

  

 

Senhores Diretores;  

 

 

Informo que no dia 01 de junho de 2021, das 13h às 14h, via Centro de Mídias de 

Educação de São Paulo (CMSP), será transmitida a 2ª live – Programa Escola + 

Segura em ERRD: Riscos e desastres no Brasil e no Estado de São Paulo.  

O Programa Escola + Segura em ERRD foi desenvolvido pelas Secretarias de Estado 

da Educação e da Segurança Pública e pela Casa Militar, por meio da Defesa Civil 

Estadual, baseando-se em princípios internacionais de construção da resiliência a 

desastres. É uma iniciativa que visa ao aumento da resiliência da comunidade escolar, 

por intermédio de ações relacionadas com a promoção do conhecimento sobre riscos 

e desastres, a comunicação de risco e a prática de exercícios simulados de situações 

emergenciais.  

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de 

atuação:  

1) Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD,  

2) Alerta sobre riscos de desastres, 

3) Protocolo de Proteção à vida.  

Dentre os objetivos gerais do Programa destacamos: fortalecer a educação para 

redução de riscos e para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar, 

contra riscos e desastres; e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à 

comunidade escolar em face dos possíveis perigos e/ou adversidades.  
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Em continuidade ao cronograma da Trilha Formativa dos Profissionais da Educação, a 

2ª live tratará da linha temática “Riscos e desastres no Brasil e no Estado de São Paulo”.  

 

A apresentação contará com a participação da Giselle Telles (EFAPE); Mariana Martins 

Lemes (COPED) e os especialistas Eduardo de Andrade (Instituto Geológico - IG) e 

Marcelo Fischer Gramani (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT).  

A live é direcionada para o público-alvo: PCNP; Trio Gestor: Diretores, Vice-Diretores e 

Professores Coordenadores; Professores (em especial das áreas de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas (CHS) e Ciências da Natureza (CN) das redes públicas 

de ensino - estadual e municipais); Colaboradores do Programa Escola da Família 

(Supervisores, PCNP, Professores Articuladores, Educadores Universitários e 

Voluntários); Professor Orientador de Convivência (POC), PCNP de Convivência e 

supervisor do Conviva e Vice-Diretor, e poderá ser acessada via CMSP por meio do 

Canal Formação de Professores (rede estadual) e Canal Professor da Rede 

Municipal.  

 

Aproveitamos para informar que a live da Trilha dos Estudantes com essa temática será 

realizada no dia 09/06, via CMSP.  

 

Para retomar o conteúdo da 1ª live relacionada à temática “Sistema Nacional e Estadual 

de Proteção e Defesa Civil”, consulte o repositório do Centro de Mídias de Educação 

de São Paulo (CMSP) por meio do seguinte endereço:  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13910&id=0   

Para apoiar o trabalho do GT Programa Escola + Segura em ERRD, pedimos o 

preenchimento do formulário de avaliação dessa 1ª live, disponível no link e/ou QR 

Code ao lado:  

 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13910&id=0
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Atenciosamente, 

 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


