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Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução Conjunta SE/CMIL-1, de 19-5-2015
Dispõe sobre a oferta de curso de defesa civil, na modalidade de ensino a distância, a alunos
do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos
O Secretário da Educação e o Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador, à vista de
representação da Coordenadora da Escola Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e do
Coordenador Estadual de Defesa Civil – CEDEC/SP da CMIL, considerando:
a importância da prevenção contra riscos à integridade dos alunos nos mais diversos ambientes
cotidianamente frequentados como, por exemplo, a própria casa, a praia, o campo de futebol, o
clube de recreação, o trabalho, dentre outros;
a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino, por meio de
recursos tecnológicos avançados, em ambiente de aprendizagem complementar;
os resultados satisfatórios obtidos desde o lançamento do curso, em 2013, sobre proteção e
defesa civil, com a participação efetiva de agentes da Defesa Civil do Estado e da Pasta da
Educação;
o êxito alcançado pela EVESP/SE na implantação de cursos online como, por exemplo, o de
Inglês, alinhado à proposta de ampliação dos Centros de Estudos de Línguas – CELs;
a necessidade de integração de esforços para o desenvolvimento da educação integral dos
alunos nos seus mais diferentes aspectos, intelectual, físico, cívico, ético, social e outros;
a alteração pela Lei 12608-12 do art. 26 da Lei 9.394-96, que estabeleceu as diretrizes e bases
da educação nacional, passando a vigorar acrescido do seguinte § 7º: “os currículos do ensino
fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação
ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.”.
a importância da parceria com outras instituições, que desenvolvam ações educacionais, para
complementação e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem a que se submetem os
alunos das escolas públicas estaduais e municipais resolvem:
Artigo 1º - O Curso “Defesa Civil: A Aventura”, planejado e elaborado em conjunto pela Escola
Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil –
CEDEC/SP da CMIL, destinado a alunos do ensino fundamental II, do ensino médio e da
educação de jovens e adultos, das escolas públicas da rede estadual de ensino, tem por
finalidade desenvolver ações de preparação a riscos de desastres a que possam estar sujeitos
os educandos, nos mais diversos ambientes por eles frequentados cotidianamente.
Parágrafo único – O curso de que trata o caput deste artigo será ministrado a distância, tendo
por conteúdo proteção e defesa civil, inteiramente customizado, com plataforma lúdica,
dinâmica e colorida, por meio de módulos compostos por vídeos, atividades, exercícios, games,
especialmente concebidos para retratar situações cotidianas vivenciadas pelos alunos.
Artigo 2º - O Curso de Defesa Civil: a Aventura poderá ser disponibilizado a alunos das redes
estadual, municipal e particular, inclusive de outros estados da federação, mediante celebração
de convênio com o Estado de São Paulo.
Artigo 3º - Os convênios a que alude o artigo 2º desta resolução observarão a minuta padrão
que acompanha o presente anexo.
Artigo 4º - Cabe à EVESP e à CEDEC/SP promover a mais ampla divulgação do Curso: “Defesa
Civil: A Aventura”, nas escolas e nas diretorias de ensino que integram a rede estadual de
ensino, informando sobre objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e demais aspectos do
curso a ser oferecido.
Artigo 5º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
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complementação e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem a que se submetem os
alunos das escolas públicas estaduais e municipais resolvem:
Artigo 1º - O Curso “Defesa Civil: A Aventura”, planejado e elaborado em conjunto pela Escola
Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil –
CEDEC/SP da CMIL, destinado a alunos do ensino fundamental II, do ensino médio e da
educação de jovens e adultos, das escolas públicas da rede estadual de ensino, tem por
finalidade desenvolver ações de preparação a riscos de desastres a que possam estar sujeitos
os educandos, nos mais diversos ambientes por eles frequentados cotidianamente.
Parágrafo único – O curso de que trata o caput deste artigo será ministrado a distância, tendo
por conteúdo proteção e defesa civil, inteiramente customizado, com plataforma lúdica,
dinâmica e colorida, por meio de módulos compostos por vídeos, atividades, exercícios, games,
especialmente concebidos para retratar situações cotidianas vivenciadas pelos alunos.
Artigo 2º - O Curso de Defesa Civil: a Aventura poderá ser disponibilizado a alunos das redes
estadual, municipal e particular, inclusive de outros estados da federação, mediante celebração
de convênio com o Estado de São Paulo.
Artigo 3º - Os convênios a que alude o artigo 2º desta resolução observarão a minuta padrão
que acompanha o presente anexo.
Artigo 4º - Cabe à EVESP e à CEDEC/SP promover a mais ampla divulgação do Curso: “Defesa
Civil: A Aventura”, nas escolas e nas diretorias de ensino que integram a rede estadual de
ensino, informando sobre objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e demais aspectos do
curso a ser oferecido.
Artigo 5º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
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ensino, informando sobre objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e demais aspectos do
curso a ser oferecido.
Artigo 5º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
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Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução Conjunta SE/CMIL-1, de 19-5-2015
Dispõe sobre a oferta de curso de defesa civil, na modalidade de ensino a distância, a alunos
do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos
O Secretário da Educação e o Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador, à vista de
representação da Coordenadora da Escola Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e do
Coordenador Estadual de Defesa Civil – CEDEC/SP da CMIL, considerando:
a importância da prevenção contra riscos à integridade dos alunos nos mais diversos ambientes
cotidianamente frequentados como, por exemplo, a própria casa, a praia, o campo de futebol, o
clube de recreação, o trabalho, dentre outros;
a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino, por meio de
recursos tecnológicos avançados, em ambiente de aprendizagem complementar;
os resultados satisfatórios obtidos desde o lançamento do curso, em 2013, sobre proteção e
defesa civil, com a participação efetiva de agentes da Defesa Civil do Estado e da Pasta da
Educação;
o êxito alcançado pela EVESP/SE na implantação de cursos online como, por exemplo, o de
Inglês, alinhado à proposta de ampliação dos Centros de Estudos de Línguas – CELs;
a necessidade de integração de esforços para o desenvolvimento da educação integral dos
alunos nos seus mais diferentes aspectos, intelectual, físico, cívico, ético, social e outros;
a alteração pela Lei 12608-12 do art. 26 da Lei 9.394-96, que estabeleceu as diretrizes e bases
da educação nacional, passando a vigorar acrescido do seguinte § 7º: “os currículos do ensino
fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação
ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.”.
a importância da parceria com outras instituições, que desenvolvam ações educacionais, para
complementação e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem a que se submetem os
alunos das escolas públicas estaduais e municipais resolvem:
Artigo 1º - O Curso “Defesa Civil: A Aventura”, planejado e elaborado em conjunto pela Escola
Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil –
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educação de jovens e adultos, das escolas públicas da rede estadual de ensino, tem por
finalidade desenvolver ações de preparação a riscos de desastres a que possam estar sujeitos
os educandos, nos mais diversos ambientes por eles frequentados cotidianamente.
Parágrafo único – O curso de que trata o caput deste artigo será ministrado a distância, tendo
por conteúdo proteção e defesa civil, inteiramente customizado, com plataforma lúdica,
dinâmica e colorida, por meio de módulos compostos por vídeos, atividades, exercícios, games,
especialmente concebidos para retratar situações cotidianas vivenciadas pelos alunos.
Artigo 2º - O Curso de Defesa Civil: a Aventura poderá ser disponibilizado a alunos das redes
estadual, municipal e particular, inclusive de outros estados da federação, mediante celebração
de convênio com o Estado de São Paulo.
Artigo 3º - Os convênios a que alude o artigo 2º desta resolução observarão a minuta padrão
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da educação nacional, passando a vigorar acrescido do seguinte § 7º: “os currículos do ensino
fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação
ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.”.
a importância da parceria com outras instituições, que desenvolvam ações educacionais, para
complementação e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem a que se submetem os
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CEDEC/SP da CMIL, destinado a alunos do ensino fundamental II, do ensino médio e da
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Parágrafo único – O curso de que trata o caput deste artigo será ministrado a distância, tendo
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Artigo 5º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
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