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Rede nº 615/21 

Data: 08/09/2021 

Assunto: CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR 2021, DO CEMADEN 

EDUCAÇÃO 

 
 

Senhores Diretores;  

 

Solicito especial atenção a 6ª 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?”.  

 

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:  

http://200.133.244.149/2021/wp-content/uploads/2021/09/Material-de-

apoio_instituicoes-mobilizadoras-vf.pdf  

http://200.133.244.149/2021/wp-content/uploads/2021/09/Material-de-apoio_instituicoes-mobilizadoras-vf.pdf
http://200.133.244.149/2021/wp-content/uploads/2021/09/Material-de-apoio_instituicoes-mobilizadoras-vf.pdf
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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, 

https://www.youtube.com/watch?v=F9EbN4w4B40. É possível também rever o 

lançamento da campanha, realizado em 03 de agosto de 2021, por meio do seguinte 

link:   

https://www.youtube.com/watch?v=-_CAm-

aLJkc&list=PLHtaKTOPDIDJA77jyVNpCMJBmxX_7q7g4&index=4  

 

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

link: http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021  

 

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Cassio Felix , Denise Avila ou 

Raquel Turbian nos respectivos e-mails e telefones: 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  , montini@prof.educacao.sp.gov.br ou  

Raquel.Prado@educacao.sp.gov.br,  Fones: 2209-9857,  2209-9848 e 2209-7326. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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