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Rede nº 892/21 

Data: 30/11/2021 

Assunto: PREMIAÇÃO DA CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR 2021  
 
 

 

Senhores Diretores;  

 

Solicitamos aos Dirigentes Regionais de Ensino que divulguem às 91 Diretorias 

Regionais de Ensino a premiação da 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 premiação ocorrerá em 30 de 

novembro (terça-feira), das 16hs às 18hs, e será transmitida virtualmente por meio do 

canal Cemaden Educação, que pode ser acessado por meio do link. 

Na ocasião, será possível conferir os vencedores de 2021 e conhecer boas práticas em 

Redução de Riscos e Desastres realizadas por Escolas, Defesas Civis, Universidades 

e outros atores. Além disso, também serão lançados: 

 

• Aplicativo “Dados à prova d’Água: polinização em escolas e defesas 
civis” (desenvolvido em parceria com a FGV);  

• Livro “Educação em clima de Riscos de Desastres” (realizado em parceria 
com a Unesco);  

• Jogo “Na trilha do risco” (em parceria com o Programa WASH)  

Lembrando que a campanha #AprenderParaPrevenir, ao longo dos anos, buscou 

fortalecer ações voltadas à Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD) em 

diferentes contextos. Em 2021, ampliou a mobilização e o engajamento por meio das  

 

https://www.youtube.com/c/CemadenEduca%C3%A7%C3%A3o?app=desktop
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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?”. O 

objetivo foi o de incentivar a percepção da ocorrência local de desastres e ampliar a 

participação das pessoas na prevenção de riscos. 

Para mais informações sobre como foi a campanha #AprenderParaPrevenir de 2021, 

acesse o link. No site é possível também encontrar materiais de apoio e informações 

sobre webinários e web-oficinas. 

 

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

respectivos e-mails e telefones: e-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  , 

montini@prof.educacao.sp.gov.br , Fones: 2209-9857 e 2209-9848. 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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