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957  Municípios monitorados  pelo Cemaden 

 
721  Escolas em área de risco hidrológico (B),  525 são escolas públicas 

 
1714   Escolas em área de risco geológico  (C),  1265 são escolas públicas 

 
Mais de 3 milhões de pessoas estão vinculadas a essas áreas de risco 

 
5570  Municípios do Brasil   

 
125.322  Escolas registradas no INEP* (A) 

*Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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96 Municípios monitorados 

 
20 Escolas em área de risco hidrológico  
 (B),  11 são escolas públicas 

 
28  Escolas em área de risco geológico   
 (C), 26 são escolas públicas 

 
Mais de 400.000 pessoas estão vinculadas a 

essas áreas de risco 
 
645 Municípios de São Paulo 

 
48 Escolas registradas no INEP* (A) 
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Sustentável 

• Crianças estão entre os grupos mais vulneráveis; 
• Crianças representam a esperança do futuro; 
• As escolas são um lugar de aprendizado de valores e 

conhecimento (entre gerações). 

• As escolas tem uma responsabilidade social; 
• As escolas são consideradas abrigos potenciais em 

situações de emergência; 
• Crianças com conhecimento sobre risco de 

desastres têm um papel importante em momentos 
de crise. 

• É necessário informar e mobilizar governos, 
comunidades e indivíduos sobre a importância da 
educação em risco de desastres e a necessidade de 
instalações escolares mais seguras; 

• É necessário proporcionar às escolas ferramentas 
conceituais; 

• É necessária a discussão sobre os fatores que 
determinam que o território seja ou não seguro; 

• É necessário discutir sobre os fatores estruturais 
(hardware) e os fatores não estruturais (software) da 
própria escola; 

• Escola segura é aquela que oferece uma infraestrutura 
resistente ou além disso é aquela capaz de garantir o 
direito de educação ainda em situação de emergência? 
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Objetivo geral 
 
Contribuir para a geração de uma cultura da prevenção de riscos de desastres 
socioambientais, por meio da educação ambiental na construção de escolas 
sustentáveis e resilientes (edificações, gestão e currículo).  
 

Cemaden Educação 

Objetivos específicos 
 
• Construir uma rede de proteção de desastres 

junto com as escolas e comunidades;  
• Compartilhar conhecimentos sobre eventos que 

podem provocar desastres socioambientais; 
• Promover a gestão participativa em comunidades 

vulneráveis a riscos de desastres; 
• Contribuir para políticas de  educação integrada 

no enfrentamento de desastres. 
 



http://educacao.cemaden.gov.br/# 



Repensar  

Território … 

Escola … 

 
Comunidade … 

 
 
 
 
 
 
  
  

Risco de  
desastre … 



Aprender a viver é o objeto da educação, e essa aprendizagem 
necessita transformar a informação em conhecimento, os 
conhecimentos em saberes (sabedoria e ciência) e incorporar a 
sabedoria na vida.  Edgar Morin. 
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Identificar quais são as ameaças externas para a escola 

 

Vamos avaliar o risco da escola 



Vamos avaliar o grau de risco da escola  

Observe o croquis e os resultados das tabelas 1, 2 e 3, obtidos a 
partir de análise qualitativa da ameaça e vulnerabilidade da sua 
escola. 
 
Com base nesses resultados, você poderia fazer uma avaliação 
quantitativa do risco da sua escola?  
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Tabela 1. Selecionar o grau de ameaça externa da escola (escolha a cor)  



A estrutura do prédio da escola é resistente 

às ameaças? 

Cinco níveis a serem observados na estrutura do 
prédio da escola:  

• fundação,  
• pilar,  
• viga, 
• parede, 
• cobertura. 

Tabela 2. Identificar a vulnerabilidade estrutural das edificações da escola 



Tabela 3. Identificar as ameaças internas da edificação da escola 

Há fontes de ameaça no interior da escola? 

Itens a serem  observados nos cómodos da 
escola: ventilação, iluminação, fiação elétrica, 
condição de portas e janelas. 



Inspire-se neste desenho para fazer um croquis de sua escola 

1. Anote o tipo de ameaça à escola (Tabela 1) – Considere a assinalada em vermelho   ou, caso não 

tenha, a ameaça em amarelo: _______________ 

2. Coloque pontos vermelhos e amarelos nos locais pertinentes (Tabelas 2 e 3). 
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Você pode valorar a vulnerabilidade estrutural e as ameaças 
internas da sua escola, veja como fazer 

Ʃ 

1. Na Tabela 2, coluna “vulnerabilidade”: 
 

• Atribua valor zero ( 0 ) a todas as respostas marcadas com a 
cor verde, valor dois ( 2 ) a  todas as respostas marcadas 
com a cor amarela e  valor cinco ( 5 ) a todas as respostas 
marcadas  com a cor vermelha; 

• Some todos os valores da coluna; 
 

2. Na Tabela 3, coluna “ameaça interna”: 
 

• Atribua valor zero ( 0 ) a todas as respostas marcadas com a 
cor verde, valor dois ( 2 ) a  todas as respostas marcadas 
com a cor amarela e  valor cinco ( 5 ) a todas as respostas 
marcadas  com a cor vermelha; 

• Some todos os valores da coluna; 
 
3. Considere o resultado obtido da Tabela 2 = Y e o resultado obtido da 
Tabela 3 = X. Localize o ponto coordenado (X, Y) no plano cartesiano 
apresentado no próximo slide.  





Questiona, avalia, analisa, debate com teus colegas 

Considerando a “escala semáforo” e a localização do ponto 
coordenado no plano cartesiano: 

Qual é o grau de risco na tua escola? 
 

Como transformar em verdes os pontos amarelos e vermelhos? 
 



«As definições de sustentabilidade são importantes exortações morais…no entanto elas não nos dizem 

nada sobre como devemos construir uma sociedade sustentável …» (Capra and Luisi, 2014) 

Princípios Cemaden Educação:  
Jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra. 
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