Rede nº 420/21
Data: 12/07/2021
Assunto: PROGRAMA ESCOLA + SEGURA EM ERRD (FORMAÇÕES JÁ
REALIZADAS E CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS TRILHAS FORMATIVAS DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ESTUDANTES)
Senhores Diretores;
O Programa Escola + Segura, vinculado à Secretaria da Educação do Estado
(SEDUC-SP) e à Casa Militar, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil,
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. Nesse sentido, o Programa Escola Mais Segura em ERRD vem
organizando, em 2021, uma série de trilhas formativas voltadas à educação para
redução de riscos e desastres.
A formação é direcionada para os profissionais da educação: 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
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Conviva e Vice-Diretor, bem como aos estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental
Até o momento, foram realizadas 4 Trilhas Formativas voltadas aos Profissionais da
Educação e 3 Trilhas para os estudantes. A 4ª Trilha formativa para os estudantes
dos anos finais do Ensino Fundamental contará com a temática “Mudanças climáticas
e desastres”, e ocorrerá após as férias, em 05 de agosto de 2021, via CMSP.
Para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em
ERRD e compartilhar ideias, percepções e sugestões, consulte o repositório do
Centro de Mídias de Educação de São Paulo (CMSP) ou os canais do CMSP pelo
Youtube. Também disponibilizamos os formulários de avaliação das formações por
meio dos seguintes endereços:
Temática

1. Sistema Nacional
Estadual de Proteção
Defesa Civil

Link da trilha

Link do formulário de
avaliação

e https://repositorio.educacao.sp.g https://docs.google.com/for
e
ms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx
ov.br/#!/midia?videoPlay=13910
30C5zqUg_5b_xVvkRseV
&id=0
ENoW_ntMHqrDfrpRMXnX
g/viewform?usp=sf_link

2. Riscos e desastres no https://repositorio.educacao.sp.g https://docs.google.com/for
Brasil e no Estado de São ov.br/#!/midia?videoPlay=14389 ms/d/e/1FAIpQLSevpbPaulo
&id=0
9X_q9ARWU_pGMqtZ5rB
UpE4J46FCarYBTcWwJv
MGIrw/viewform?usp=sf_li
nk
3. Percepção de risco

https://repositorio.educacao.sp.g https://docs.google.com/for
ov.br/#!/midia?videoPlay=14634 ms/d/e/1FAIpQLSczWFsR
&id=0
SQlJu2rkJw6YJUbRqQMh
xX1d0qED5V3wfFGDq6ce
qw/viewform?usp=sf_link

4. Mudanças climáticas e https://www.youtube.com/watch
desastres
?v=ME6CY_4cdo&list=PL_onfAVKlKoQb

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7
EJUCyE6irrEysTDKqUOa
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EuCa0qABqaMjrHCLbT9F

UhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0
g/viewform?usp=sf_link
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