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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 782/2021 

Data: 21/12/2021 

Assunto: Formulário de avaliação do Programa Escola + Segura ERRD  
 

Prezado(a)s gestores (a)s: 

 

 Solicitamos as unidades escolarere que divulguem o formulário de avaliação referente ao 

Programa Escola + Segura em ERRD, voltado aos profissionais da rede que participaram 

da ação assistindo a alguma(s) de suas trilhas formativas em 2021.  

Espera-se com isso obter devolutivas sobre o Programa, colhendo percepções, sugestões e 

expectativas para 2022. Essas informações contribuirão para as próximas etapas da ação, que visa 

fomentar a cultura de sustentabilidade e resiliência nas comunidades escolares.  

O formulário a ser preenchido está disponível no link abaixo: 

 

Programa Escola + Segura em ERRD - 2021 (google.com) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegY2RlSicw6-6upBgIHOgPH_Q7kPaxY-irqRfHawvkgPORWw/viewform


 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

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  

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.  

Quanto ao Programa Escola + Segura em ERRD, as trilhas formativas realizadas em 2021 foram 

construídas em conjunto com diferentes colaboradores, abordando diversos temas relacionados à 

Redução de Riscos e Desastres:  

1. Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil 

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

3. Percepção de risco  

4. Mudanças climáticas e desastres 

5. Comunidades Resilientes  

6. Drogas e violência  

7. Primeiros Socorros 

8. Arboviroses e sindemia  

9. Culminância 

 

Para rever as trilhas, confira a playlist do programa disponível na página do Youtube do Centro de 

Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), por meio do link abaixo: 

 

Escola + Segura em ERRD - YouTube 

 

 

 

Contamos com o apoio das unidades escolares na divulgação das informações e desde já 

agradecemos a parceria. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWISVgw6NXVwlzqolLoBolPRjmSZkigcx
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Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


