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INTRODUÇÃO 
 
1. JUSTIFICATIVA: Aplicação dos fundamentos de defesa civil nos currículos escolares é 
uma crescente preocupação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Logo, o uso dos 
estabelecimentos de ensino como multiplicadores dos fundamentos de defesa civil 
vêm ao encontro das expectativas nacionais. Em Curitiba estas ações são 
desenvolvidas no nível local. Em 2005 este projeto foi idealizado pela Coordenadoria 
Municipal da Defesa Civil – COMDEC CURITIBA, e elaborado em parceria com as 
Secretarias Municipais da Educação – SME e da Defesa Social - SMDS, no intuito de 
atender às orientações preceituadas no Decreto Federal n.o 5.376/05 e na Lei 
Municipal n.o 11.645/05. O projeto começou a ser realizado nas unidades do Núcleo 
Regional da Educação na Matriz, tendo a Escola Municipal Mirazinha Braga, como 
projeto modelo. Os resultados foram tão bons que se decidiu ampliá-lo a toda rede 
municipal de ensino. Em 2007 com a primeira etapa, ocorreu o lançamento do 
Programa em 22 unidades da SME. O Programa é preparado inicialmente para a 
principal ameaça elegida pela equipe da Unidade. Na primeira reunião, a totalidade 
elegeu o incêndio como sendo sua principal ameaça. Logo, o Plano inicial se conduziu 
para definir as ações no caso deste incidente ocorrer nos ambientes escolares. Além 
de receber a orientação e o suporte técnico da equipe da Defesa Civil Municipal, as 
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unidades contam com o acompanhamento pelos Núcleos Regionais da Educação e da 
Defesa Social, bem como, representantes dos Departamentos da SME e da SMDS.  
Com o objetivo de estabelecer um vínculo maior no dia a dia entre crianças, escola e 
comunidade, prevê-se treinamento destas para se tornarem Agentes Mirins de Defesa 
Civil. As crianças recebem noções de análise de riscos, meios de prevenção, conceitos 
de defesa civil e conhecem os principais fenômenos naturais, deste modo, 
despertando nos futuros agentes mirins consciência de preservação do meio 
ambiente, prioritariamente dos recursos naturais: água, ar e solo. Professores, 
Educadores e Funcionários das unidades participantes são capacitados em Prevenção e 
Combate a Incêndios e Primeiros Socorros. 
 

2. OBJETIVO GERAL: Promover a mudança cultural através da educação, 

esclarecimento e orientação dos cidadãos a respeito da conceituação e importância 

das atividades de defesa civil, especialmente do papel da população na realização 

destas. Oferecer subsídios didático-pedagógicos para divulgar os fundamentos de 

Defesa Civil com vistas, sobretudo, à prevenção de acidentes e emergências nas 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e na comunidade. Preparar a 

comunidade escolar para enfrentar situações de emergências causadas por acidentes 

nas unidades, a fim de evitar danos maiores. Motivar a comunidade a se envolver em 

todas as fases da defesa civil (prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação).  

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Orientar a comunidade escolar e vizinhança para que ela 

desenvolva ações de prevenção e tenha planos eficientes de abandono do local, em caso de 

necessidade, para que a escola se torne um ambiente mais seguro; Atender no ano de 2015, 

100% do total de equipamentos da Secretaria Municipal da Educação; Incentivar ações 

voluntárias em defesa civil; Incentivar atividades práticas, com o tema Defesa Civil na 

Comunidade; Disponibilização da Cartilha de Defesa Civil. Essa disponibilização irá fazer com 

que a comunidade escolar – professores, crianças, estudantes, diretores, pedagogos, 

secretários, funcionários, pais ou responsáveis, tenham conhecimento sobre os riscos aos 

quais as famílias e comunidades estão sujeitas, bem como, de orientação das ações de 

prevenção de múltiplas ameaças (internas e externas) e, ainda, o esclarecimento público sobre 

procedimentos que devem ser adotados perante acidentes ou desastres, se estes vierem a se 

concretizar; Atividades extra classe. Elaboração e treinamento prático de Planos de Preparação 

para Emergências Locais - PPEL, quanto ao exercício do abandono de local. Planos desta 

natureza são mais eficazes quando implementados por quem os concebeu. Portanto, é 

interessante que as próprias equipes das unidades elaborem seus PPEL, identificando os riscos 

a que estão sujeitas interna e externamente, bem como seu programa de abandono e 

intervenção; Atividades comunitárias. O envolvimento da população escolar facilitará a 

aproximação da comunidade e reconhecendo suas vulnerabilidades poderá contribuir na 



 

 

sugestão e adoção de medidas mitigadoras. São apresentadas três formas de trabalho 

comunitário: Agente Mirim de Defesa Civil; Defesa Civil no Lar; e Semana Municipal de 

Redução de Desastres; Agente Mirim de Defesa Civil. Os estudantes receberão noções de 

análise de riscos, meios para prevenção e primeiros socorros. Esta prática educativa em defesa 

civil também despertará nos futuros agentes mirins a consciência de preservação do meio 

ambiente, especialmente dos principais recursos naturais: água, ar e solo. Após o treinamento, 

o estudante será certificado e receberá uma carteira de identificação padrão como 

comprovação de sua participação e incentivo a iniciar as ações de defesa civil em seu lar; 

Defesa Civil no Lar. Produção de material gráfico ilustrado contendo orientações básicas de 

segurança e proteção das pessoas em seu dia-a-dia em família. As revistas serão distribuídas 

nas unidades escolares do município e impactarão diretamente no convívio social e familiar 

das comunidades. Este material destina-se às crianças já alfabetizadas, as quais, após leitura, 

certamente cobrarão dos familiares, amigos e vizinhos o cumprimento das instruções contidas 

nas mesmas; Semana Municipal de Redução de Desastres – SMRD. Cada unidade estará 

desenvolvendo com sua população escolar práticas locais de prevenção durante toda semana. 

Estas práticas serão analisadas e nove delas (uma de cada regional) serão selecionadas para 

apresentação num encontro geral (a ser agendado posteriormente), recebendo por isto 

premiação – os estudantes (medalhas) e as unidades (troféus). Aproveitando, nesta semana, as 

unidades que tiverem os planos de emergência já elaborados, deverão realizar exercícios 

simulados de abando seguro de local, a fim de testar a qualidade da organização local dos 

PPELs. 

 


