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#AprenderParaPrevenir

Realização: 

   de 03/ago até 30/out 

6ªCAMPANHA

Material de apoio para instituições mobilizadoras



CEMADEN
Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais

O Cemaden é um órgão vinculado ao Ministério da
Ciência Tecnologia e Inovações - MCTI, criado em 2011
pelo Decreto Presidencial nº 7.513. Realiza
monitoramento e emissão de alertas de desastres que
subsidiem salvaguardar vidas e diminuir a
vulnerabilidade social, ambiental e econômica
decorrente desses eventos.

 
O Programa Cemaden Educação promove a formação
de uma rede de escolas e comunidades na prevenção
de riscos de desastres. O objetivo é contribuir para a
geração de uma cultura da percepção de riscos de
desastres, no amplo contexto da educação ambiental e
da construção de sociedades sustentáveis e resilientes.



CAMPANHA
#AprenderParaPrevenir

A Campanha #AprenderParaPrevenir é uma
importante ação de mobilização de comunidades
do Programa Cemaden Educação, que acontece
anualmente, desde 2016, em referência ao Dia
Internacional para Redução do Risco de Desastres
em 13 de outubro. 

O objetivo é mobilizar pessoas, instituições e
comunidades para criarem espaços de diálogo na
construção e difusão de conhecimentos e
intervenções no campo da Educação para Redução
de Riscos e Desastres (ERRD). 

Neste momento histórico, em meio aos cenários
desafiadores impostos por um grande desastre
biológico, a pandemia de Covid-19, e as atuais
emergências climáticas, que intensificam e
potencializam os eventos extremos (secas com
incêndios florestais, tempestades com inundações,
ondas de calor e de frio), a campanha se torna um
instrumento de mobilização ainda mais
fundamental.



Desastres, aqui?!
Como Prevenir?

#AprenderParaPrevenir
6ªCAMPANHA

clique 

https://youtu.be/GB8sv8xPQmQ?list=PLHtaKTOPDIDK5eGP5VbXcSgu9ujnjTtQX
https://youtu.be/GB8sv8xPQmQ?list=PLHtaKTOPDIDK5eGP5VbXcSgu9ujnjTtQX


O DESAFIO 

Produzir e compartilhar vídeos de até 1 min, com
conteúdo educativo e criativo sobre o tema
“Desastres, aqui!? Como prevenir?”. 7

A intenção é incentivar a percepção e o conhecimento
de ocorrências de desastres locais (Desastres, aqui!?)
e ampliar a informação e participação das pessoas na
prevenção de riscos e desastres (Como prevenir?),
que vão da pandemia às mudanças climáticas.

Importante:

Há uma mudança de compreensão dos desastres,
antes vistos como acidentes ou eventos fortuitos da
natureza, agora são entendidos como resultado da
ação humana sobre o meio ambiente. Assim, torna-se
possível governos e sociedade se responsabilizarem
por conhecer, compreender e promover ações para
evitar, eliminar ou reduzir as vulnerabilidades e os
impactos dos desastres. 

 #AprenderParaPrevenir2021



COMO MOBILIZAR?
Todos podem participar! - pessoas, escolas,
universidades, Defesas Civis, instituições
governamentais, ONGs, coletivos

PASSO 1

Pesquise e reflita sobre as possíveis
formas de prevenção dos riscos e
desastres. 

PASSO 2

Prepare o roteiro sobre o tema e
grave um ou mais vídeos de até 1
min.   Use a criatividade! 

PASSO 3

Pesquise sobre a ocorrência  de desastres na
região. Incentive e mobilize a comunidade a
conhecer a realidade local.

Publique o(s) vídeo(s) nas redes
sociais com a hashtag da campanha
#aprenderparaprevenir2021 e o
@cemaden.educacao

PASSO 4

A instituição mobilizadora deverá
preencher o formulário de participação
institucional para receber certificado e
concorrer ao sorteio de prêmios.

PASSO 5

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021


DICA 2
O site do Cemaden Educação  disponibiliza  diversas
publicações, vídeos, conceitos e atividades práticas
ligados à educação para prevenção e redução de riscos
e desastres, que poderão ser utilizados para o
aprofundamento do tema.

DICA 1
Aborde a temática das mudanças climáticas e dos
desastres , incentivando as pessoas a pesquisarem
sobre as ocorrências de desastres que já impactaram,
impactam ou podem vir a impactar a comunidade local.
A partir dessa pesquisa local, desafiá-los à produzirem
vídeos para participação na campanha
#AprenderParaPrevenir2021.

DICAS para educadoras e educadores

DICA 3
Crie uma conta/perfil exclusivo nas redes sociais em
nome da sua instituição, para facilitar o
acompanhamento das postagens dos vídeos criados
pela comunidade mobilizada. Peça às pessoas que,
além do perfil @cemaden.educacao, também
marquem o @ da instituição mobilizadora quando
postarem os vídeos criados para a campanha.

http://educacao.cemaden.gov.br/
http://educacao.cemaden.gov.br/
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PRODUÇÃO DE VÍDEOS
Dicas para uma boa performance

Os 3 primeiros segundos do seu vídeo são muito
importantes para prender a atenção de quem
está assistindo e gerar engajamento. 

DICA 1

No TikTok, conheça o perfil Masterclass e o Portal
de Criadores com dicas diretamente do time
TikTok para a comunidade.

DICA 6

Caso for ensinar algo, mostre todo o processo!

DICA 3

Dicas úteis e curiosidades - pílulas do
conhecimento - prendem a atenção do usuário.

DICA 4

Conte histórias, dessa forma seu público vai
acompanhar com mais facilidade o que está sendo
dito!

DICA 5

Grave os vídeos na vertical e use os recursos
disponíveis para torná-los mais interessantes!

DICA 2
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ACOMPANHE
NOSSAS REDES

Educação

clique nos ícones

contato: 
aprenderparaprevenir.2021@gmail.com

https://www.instagram.com/cemaden.educacao/?hl=pt-br
https://www.tiktok.com/@cemaden.educacao?lang=pt-BR
https://www.youtube.com/channel/UCQFmfbsrLTXAG0z_EUhg4pA
https://pt-br.facebook.com/cemadeneducacao/
https://twitter.com/cemadeneducacao?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2021


CONCEITOS &
REFERÊNCIAS

Para ter acesso a conceitos, atividades e demais
conteúdos relacionados à Educação para Redução de
Riscos e Desastres, acesse o site do Cemaden
Educação: http://educacao.cemaden.gov.br/

Conceitos e Termos para a Gestão de Riscos de
Desastres na Educação em:
http://educacao.cemaden.gov.br/site/mediaLibrary/MT
AwMDAwMDAwMTg=%20

Caderno Técnico de Gestão Integrada de Riscos e
Desastres –GIRD+10. Defesa Civil Brasil. PNUD.
Disponível em: https://www.institutosiades.org.br/wp-
content/uploads/Caderno_GIRD10.pdf

Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais/
Organização das Nações Unidas (ONU) acesse a página
oficial da The United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Disponível em:
http://eird.org/americas/17/index.html#.WnR4Q66nG7
0

MEDRONHO, R. A., BLOCH, K. V., LUIZ, R. R., &
WERNECK, G. L. Epidemiologia. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2009.

Melhor prevenir: Olhares e saberes para a redução de
risco de desastre. Organizadores: Samia Nascimento
Sulaiman e Pedro Roberto Jacobi – São Paulo: IEE-USP,
2018. Disponível em:
http://educacao.cemaden.gov.br/site/mediaLibrary/Nz
UwMDAwMDAwMDk1

Para aprofundar sobre a temática

http://educacao.cemaden.gov.br/
http://educacao.cemaden.gov.br/site/mediaLibrary/MTAwMDAwMDAwMTg=%20
https://www.institutosiades.org.br/wp-content/uploads/Caderno_GIRD10.pdf
http://eird.org/americas/17/index.html#.WnR4Q66nG70
http://educacao.cemaden.gov.br/site/mediaLibrary/NzUwMDAwMDAwMDk1
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