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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 567/2021 

Data: 08/09/2021 

Assunto: Campanha #AprenderParaPrevenir 2021 do CEMADEN Educação 
 

 Campanha #AprenderParaPrevenir 2021, do CEMADEN Educação 

 

Prezados gestores, solicitamos ampla divulgação a toda comunidade escolar  

 

A campanha #AprenderParaPrevenir2021, promovida pelo Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Programa Cemaden Educação. 

 

A campanha busca fortalecer ações voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres 

(ERRD) em diferentes contextos, sendo direcionada a Escolas, Defesas Civis, universidades, 

instituições governamentais, ONGs e coletivos.  

Em 2021, a campanha busca ampliar a mobilização e o engajamento por meio das redes sociais 

com o desafio de produzir e compartilhar vídeos de até 1 (um) minuto, com conteúdo educativo e 

criativo sobre o tema “Desastres, aqui!? Como prevenir?”. 
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Espera-se, assim, incentivar a percepção da ocorrência local de desastres (Desastres, aqui!?) e 

ampliar a participação das pessoas na prevenção de riscos e desastres (Como prevenir?). 

Para auxiliar as escolas que queiram participar da campanha, o Programa Cemaden Educação 

disponibilizou o Material de apoio para instituições mobilizadoras, que pode ser acessado por 

meio do link : https://1drv.ms/b/s!AqwUx-HUlmBnhDLuniZxFpGmryON?e=gvnyJ6  

Informamos também que, em 25 de agosto de 2021, a campanha realizou um webnário/oficina com 

o tema “Educomunicação na Prevenção de Riscos e Desastres”. A gravação pode ser acessada 

por meio do link: (21) Educomunicação na Prevenção de Riscos e Desastres - YouTube    

 

É possível também rever o lançamento da campanha, realizado em 03 de agosto de 2021, por meio 

do seguinte link: (21) Evento de Lançamento #AprenderParaPrevenir 2021 - YouTube 

Acesse ainda o site oficial da campanha do Programa Cemaden Educação por meio do link: 
Cemaden Educação  

 

Atenciosamente 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 
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