DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2019.
Conforme a parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação - SMED, por meio do
Programa EcoEscola, desde o ano de 2015, daremos continuidade ao Projeto Defesa Civil na Escola
- PDCE.
Foram selecionadas quinze escolas, entre estaduais e municipais, todas localizadas em áreas
suscetíveis a algum tipo de risco de desastre. Seguem as escolas escolhidas para participar deste
projeto no primeiro semestre de 2019.
Escolas municipais contempladas no 1o semestre /2019:
Norte - E.M. Francisco Magalhães Gomes
Oeste - E.M. Tenente Manoel Magalhães Penido
Oeste - E.M. Magalhães Drumond
Pampulha - E.M. Professor Amilcar Martins
Venda Nova - E.M. Antônio Gomes Horta
Escolas municipais contempladas no 2o semestre / 2019
semestre / 2019:
Centro Sul - Escola Municipal Maria das Neves
Leste - Escola Municipal Doutor Júlio Soares
Barreiro - Escola Municipal Helena Antipoff
Oeste - Escola Municipal Salgado Filho
Noroeste - Escola Municipal Luigi Toniolo
O objetivo do projeto é fomentar uma cultura de proatividade da comunidade escolar, fundada em
medidas de autoproteção e proteção comunitária, para o permanente enfrentamento das ameaças e
vulnerabilidades, considerando a realidade local e o contexto de risco em que cada escola está
inserida, preparando estudantes e educadores para serem multiplicadores de boas práticas, rumo à
consolidação de uma cidade cada vez mais resiliente.
Para tal, a proposta é a realização de um curso de 4 encontros, conforme descrito no anexo, em que
serão abordados os temas relacionados à proteção e defesa civil de forma teórica e prática,
conforme o conteúdo programático previamente acordado com a SMED, através da Equipe do
Programa ECOESCOLA.
As orientações gerais e os requisitos para o desenvolvimento das atividades estão descritos no
anexo.
Gerência de Preparação para Emergências - GPREM
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil – SUPDEC
PROPOSTA DE TRABALHO - Curso de Agente Escolar de Proteção e Defesa Civil
Semana 1: (Teórica) Apresentação/Conceitos de Defesa Civil
Semana 2: (Teórica) Desastres em Belo Horizonte e os principais riscos relacionados às chuvas
Semana 3: (Visita externa) Visita em áreas de risco em Belo Horizonte
Semana 4: (Prática) Oficina prática
ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES
1.O curso consiste em 4 encontros semanais, sendo a duração estimada das aulas a
seguinte:
a. Aulas teóricas: 1 hora e 30 minutos;

b. Visita técnica: 3 horas e 30 minutos;
c. Oficina prática: 2 horas;
2. Público alvo: Alunos da Escola Integrada no 5o ano do Ensino Fundamental ou 1o ano do
Ensino Médio, que sejam referência e possam atuar como multiplicadores;
3. Para melhor desenvolvimento da atividade, é recomendável que a turma tenha no máximo 30
(trinta) alunos com capacidade de liderança;
4. Pedimos que a turma seja acompanhada por um professor e/ou monitor referência (de preferência
o mesmo monitor em todos os encontros) para apoio nas atividades e na manutenção da disciplina;
5. As atividades serão agendadas previamente, atualizadas e compartilhadas na agenda do
Google;
6. A comunicação será feita oficialmente por e-mail, podendo também ser utilizado o whatsapp;
7. Recursos necessários:
a. Aulas teóricas: Sala com notebook, projetor de multimídia e caixas de som (Obs:
a equipe tem notebook e poderá levá-lo caso a escola não tenha disponível).
b. Visita externa: Transporte para os alunos e lanche;
c.
Oficina: Espaço mais amplo que a sala de aula, onde a viatura possa estacionar
e ser utilizada (Ex: pátio, quadra, alguma parte do estacionamento)
Caso haja algum imprevisto que impeça a realização da atividade, cabe à parte
responsável (escola ou Defesa Civil) comunicar com antecedência, para que não haja
desperdício de esforços e recurso público.
Obs: Ressaltamos que, pelo fato de a Defesa Civil prestar serviço de emergência, pode ocorrer de a
atividade precisar ser cancelada para atendimento prioritário de demandas urgentes/emergentes
relacionadas a desastres. Nesses casos, a escola será comunicada com a maior antecedência possível
e a atividade será remarcada.
EQUIPE DE TRABALHO GPREM
Sr. Ademilton Araújo (Miltinho)
Gerente de Preparação para Emergências - GPREM
Professor da Rede Municipal de Educação / Bacharel Licenciado em Geografia, História e
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Agente Adilson Martins da Silva (99756-3870)
Guarda Municipal de 1aCl / Bacharel Licenciado em Geografia
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Assistente Administrativo / Bacharel Licenciada em Geografia / Graduanda em Arquitetura e
Urbanismo
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