GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 669/2021
Data: 13/10/2021
Assunto: Programa Escola + Segura em ERRD (Reunião de trabalho e convite para a
culminância)
Prezado(a)s gestores (a)s,

Informamos às nossas unidades escolares que no dia 06 de outubro de 2021, via Centro de
Mídias de Educação de São Paulo (CMSP), foi transmitida a Reunião de Trabalho sobre o
Programa Escola + Segura em ERRD, voltada aos Professores Coordenadores das unidades
escolares.
A reunião faz um resumo das trilhas formativas realizadas pelo programa, apresenta algumas
propostas de intervenção voltadas à Redução de Riscos e Desastres (RRD) e explica como realizar
um diagnóstico socioambiental da unidade escolar, encorajando a elaboração de projetos locais de
RRD.
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 e

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

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.
A Reunião de Trabalho pode ser acessada na íntegra por meio do link:
(117) 05/10/21 - Reunião de Trabalho Programa Escola + Segura em ERRD - YouTube .

O PowerPoint elaborado, que pode ser utilizado em ATPC nas unidades escolares, está disponível
no repositório do CMSP, por meio do link:
Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br).

Reiteramos também o convite para que as escolas formulem projetos voltados à Redução de Riscos
e Desastres, envolvendo estudantes e demais sujeitos da comunidade escolar. Projetos já
finalizados, em andamento ou em fase de planejamento podem ser inscritos por meio do formulário:
Programa Escola + Segura em ERRD - Projetos desenvolvidos (google.com)

Alguns desses projetos serão selecionados para participar da Culminância do Programa Escola +
Segura em ERRD, que será transmitida ao vivo no dia 27/10, às 12hs, nos canais Formação de
Professores, Professor da Rede Municipal e Anos Finais.

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.educacao https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
.sp.gov.br/#!/midia?videoPla QLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW
y=13910&id=0
_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
https://repositorio.educacao
QLSevpb.sp.gov.br/#!/midia?videoPla
9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTc
y=14389&id=0
WwJvMGIrw/viewform

3. Percepção de risco

https://repositorio.educacao https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
.sp.gov.br/#!/midia?videoPla QLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0
y=14634&id=0
qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform
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4. Mudanças climáticas e
desastres

https://repositorio.educacao https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
.sp.gov.br/#!/midia?videoPla QLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi
y=14638&id=0
7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform

5. Comunidades
Resilientes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
https://www.youtube.com/c
QLSeErydEWUgWw-pWO4GcABhannel/UCIvCBxEXtOZMhSO
NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewfor
HqjE3ENA
m

6. Drogas e Violência

https://www.youtube.com/c https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
hannel/UCIvCBxEXtOZMhSOH LSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cd
qjE3ENA?app=desktop
OC3DpUf7iv3z3Jg/viewform

7. Primeiros Socorros

https://www.youtube.com/w
atch?v=lm2BQwAmiro&list=P
L_onfAVKlKoQbEuCa0qABqa
MjrHCLbT9F&index=10

8. Arboviroses e sindemia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSc-ZpL9um12fXvwdUbymrQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewfor
m

(117) 09/09/21 - Formação Programa Escola + Segura em Avaliação da 8ª trilha formativa - Programa
ERRD - 8ª Trilha Formativa: Escola + Segura em ERRD (profissionais da
Arboviroses e Sindemia educação) (google.com)
YouTube

Atenciosamente,

Responsável:

Sucelaine Staianov
PCNP Sociologia e Filosofia
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
Responsável pelo NPE
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