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 Informação nº 1: Programa Escola + Segura em ERRD (6ª 
Trilha Formativa dos Profissionais da Educação e dos 
Estudantes 

 

Informamos às 91 Diretorias Regionais de Ensino que no dia 11 de agosto de 2021, das 13h às 

14h, via Centro de Mídias de Educação de São Paulo (CMSP), será transmitida a 6ª trilha formativa 

do Programa Escola + Segura em ERRD: Drogas e Violência. 

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. 

Dando continuidade ao cronograma, a 6ª Trilha Formativa dos Profissionais da Educação tratará 

da linha temática “Drogas e Violência” e abordará uso de álcool e tabagismo. A apresentação contará 

com a participação de Giselle Teles (EFAPE) e Edison de Almeida (FDE), além do convidado Sargento 

André Luís Calendária (PROERD). 

 A formação 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 6ª Trilha Formativa dos Estudantes, com a temática “Drogas 

e Violência”, será realizada no dia 18/08, no canal Anos finais – das 12h às 13h. 
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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) e os formulários de avaliação por meio dos seguintes endereços: 

 

Temática Link da trilha Link do formulário de avaliação 

1. Sistema Nacional e 

Estadual de Proteção e 

Defesa Civil 

https://repositorio.educac

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl

ay=13910&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVv
kRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/vie
wform?usp=sf_link  

2. Riscos e desastres 
no Brasil e no Estado de 
São Paulo 

https://repositorio.educac

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl

ay=14389&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSevpb-
9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCar
YBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_li
nk  

3. Percepção de risco https://repositorio.educac

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl

ay=14634&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbR
qQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/vie
wform?usp=sf_link  

4. Mudanças 
climáticas e desastres 

https://repositorio.educacao

.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1

4638&id=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaU
hWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=
sf_link  

5. Comunidades 
Resilientes 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCIvCBxEXtOZMhSOHqjE

3ENA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-
NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewfor
m 

 

  

Contamos com o apoio das 91 Diretorias de Ensino na divulgação das informações para as 

unidades escolares das suas respectivas regiões.  

 

 
  

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 
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Informação nº 2: Programa Alfabetização Ambiental 

 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação 

(SEDUC) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Considerando a incumbência do 

Poder Público na responsabilidade de promover a educação ambiental formal e não formal em todos 

os níveis de ensino - artigo 225 da Constituição Federal - e de promover a Política Estadual de 

Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 

63.456/2018, que coloca a Educação Ambiental como componente essencial e permanente da 

educação, devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, de forma articulada e 

continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos. 

Dando continuidade as ações de formação, o 4º Diálogo está previsto para o dia 17 de agosto de 

2021, das 14h00 às 15h00, no Canal Desenvolvimento Profissional 2. O encontro terá como foco a 

abordagem teórica da linha temática de Conservação da Biodiversidade relacionadas aos Serviços 

Ecossistêmicos. Também haverá compartilhamento de boas práticas desenvolvidas pela rede 

estadual de ensino. 

O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais e das áreas 

de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; 

Professores das redes estadual e municipal; Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores 

das unidades escolares.  

Os Diálogos já realizados podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, via 

Repositório do CMSP: 

No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização 

Ambiental – Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e apresentou as duas linhas 

temáticas que serão trabalhadas neste ano: Conservação da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. A 1ª 

apresentação pode ser consultada pelo link: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0
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No dia 27 de abril de 2021, houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada a temática   

Resíduos Sólidos. A 2ª apresentação pode ser consultada pelo link: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=11811&id=0 

No dia 24 de junho de 2021, houve o 3º Diálogo, em continuidade da temática sobre Resíduos 

Sólidos. A 3ª apresentação pode ser consultada pelo link: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14637&id=0 

Também disponibilizamos links de vídeos que podem ser consultados, relacionados a 

Conservação da Biodiversidade: 

 

- A Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030 começou! 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=E650XzWa-xA&t=5s 

 

- Áreas de Preservação Permanente 

Disponível em: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-

ambiental/conduta-ambiental-legal-areas-de-preservacao-permanente/ 

 

- Minuto Ambiental – Matas Ciliares 

Disponível em: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-

ambiental/minuto-ambiental-matas-ciliares/ 

 

- Erosão do Solo (CEA-Bertioga) 

Disponível em: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-

ambiental/ceabertiogaerosaodosolo/ 

 

Contamos com o apoio das 91 Diretorias de Ensino na divulgação do Programa Alfabetização 

Ambiental para as unidades escolares das suas regiões. 

 

 

COPED/DECEGEP/CEIAI/CEFAF/CEM 
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Informação nº 3: Concurso de Redação – Hospital de Amor 

 
 

Hoje é último dia da Fase I: Período de produção das redações nas escolas, conforme o  

cronograma abaixo. 

 

Cronograma das Atividades – IX Concurso de Redação 

Fase I Período de Produção das Redações nas Escolas De 28/05 até 06/08/2021 

Fase II  Banca de Avaliação nas Escolas 
 

 Envio das Redações para as Diretorias 
Regionais de Ensino 

De 09/08 até 20/08/2021 
 

Até 20/08/2021 

Fase III  Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais 
 

 Envio das Redações para o NEC 

De 23/08 até 03/09/2021 
 

Até 03/09/2021 

Fase IV  Banca de Avaliação no Hospital de Amor 
 

 Publicação dos nomes dos finalistas nos 
sites: www.bit.ly/concursoderedacaoha e 
em 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/  

De 06/09 até 21/09/2021 
 
 

22 de setembro de 2021 

Fase V  Cerimônia de Premiação dos Finalistas 
 

 * Estágio no Centro de Pesquisa em 
Oncologia Molecular (CPOM) - Hospital de 
Amor 

29 de setembro de 2021 
  

A partir de outubro de 
2021 

 
Atenção: A partir de 09/08 inicia-se a Banca de Avaliação nas Escolas e as mesmas têm até 20/08 de 
2021 para selecionarem as redações finalistas e enviarem à sua respectiva Diretoria de Ensino 
(seguindo os critérios do Anexo II – Número de Redação por Escola, previsto no regulamento do 
Concurso). 

Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso de Redação que pode ser 

acessado no link. 

Por favor, ajudem-nos a divulgar! Compartilhem com suas Escolas!   

coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br 

 

 

COPED 
 
 

http://www.bit.ly/concursoderedacaoha
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao/
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Informação nº 4: Questionário sobre Constituição e registro 
das Atas de reuniões do Conselho de Escola 

 

Encontra-se disponível na Secretaria Escolar Digital – SED, menu “Questionários” o formulário de 

informações sobre a Constituição e registro de Atas de reuniões do Conselho de Escola, para 

preenchimento pelos Diretores ou Vice-diretores da Unidade Escolar no período de 10/08/2021 a 

17/08/2021.  

Informamos que não há link de acesso, uma vez que o questionário se encontra disponível na 

SED “Menu -Questionário”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

COPED/DAVED/CGPED 
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Informação nº 5: Edição nº 2/2021 da Revista Ciência 
Geográfica 

 

A Coordenadoria pedagógica (COPED) solicita a ampla divulgação da Edição nº 2/2021 da Revista 

Ciência Geográfica. 

   

 

A Revista CIÊNCIA GEOGRÁFICA - Ensino, Pesquisa e Método é uma publicação eletrônica editada 

pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Seção Bauru – SP com a finalidade de divulgar a 

atuação profissional e intelectual de geógrafos, professores de Geografia da Educação Básica e 

Superior, estudantes de Pós-Graduação em Geografia e de Ciências afins.  

Link de acesso: https://www.agbbauru.org.br/revista_xxv_2.html 

Acesse também as edições anteriores: https://www.agbbauru.org.br/revista_agb.html 

Em caso de duvidas acesse: www.agbbauru.org.br ou envie um -mail para: agb@agbbauru.org.br 

 

 

COPED 
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