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Assunto: Programa Escola + Segura em Educação em Redução de Riscos e Desastres (ERRD) 
 

Programa Escola + Segura em Educação em Redução de Riscos e Desastres 

(ERRD)  

 

Informamos às nossas unidades escolares que no dia 03 de março de 2022 o 

Programa Escola + Segura em Educação em Redução de Riscos e Desastres 

(ERRD) retomou as atividades junto à rede estadual de ensino. Por meio do ATPC – 

Temas Complementares – Conviva – Programa Escola + Segura em ERRD, 

transmitido pelo canal de Formação de Professores e disponível no link (Youtube) e 

no repositório do CMSP, os profissionais da educação tiveram a oportunidade de 

retomar as ações de 2021 e conhecer os percursos formativos previstos para 2022. 

 Dando sequência às ações do programa, no próximo dia 17 de março será realizada 

a 1º Trilha Formativa “Desastres Hidrometeorológicos” que tem como objetivo 

aprofundar conhecimentos sobre eventos meteorológicos (tempestades, raios, 

https://www.youtube.com/watch?v=sbqCWbXzMjw
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/MidiasCMSP/mostrarmidias?videoPlay=33787&id=0&token=null
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granizo) e hidrológicos (enchentes, inundações, enxurradas), abordando formas de 

se proteger em cada caso.  

A trilha terá como público-alvo os profissionais da educação (equipes gestoras, 

professores e funcionários), será transmitida ao vivo pelo CMSP, via canal 

Desenvolvimento Profissional 1, das 14h00 às 15h30, e contará com a participação 

do especialista ambiental Eduardo de Andrade (do Núcleo de Geociências, Gestão 

de Riscos e Monitoramento Ambiental – IPA – SIMA/SP) e da Profª Giselle Teles 

(Técnica em Formação Curricular e Práticas Educacionais - DEPEC/CEFOP – 

EFAPE).  

Já no dia 24 de março, essa trilha formativa será transmitida ao vivo para estudantes 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, via CMSP, dentro da 

Programação Especial, às 12h. Aproveitamos para agradecer a participação de 

todos(as) e pedimos, por gentileza, às unidades escolares que continuem divulgando 

as ações do programa, haja vista que estão previstas diversas trilhas formativas para 

profissionais (equipes gestoras, professores e funcionários) e para estudantes 

(Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio). 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e Filosofia 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente de ensino de Capivari 

 

 

 

 


