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Senhores Diretores e Professores Coordenadores (EFAI, EFAF, EM e PCG). 

 

Solicitamos a ampla divulgação na Unidade Escolar para todos os 
professores do Concurso -  "EducaTrilha na escola" que visa o 
desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental desenvolvidos nas 

escolas. 
 

O prêmio será uma viagem pedagógica aos professores ao núcleo 
Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar e atividades lúdico-educativas 
nas escolas (conforme regulamento anexo).  

 
Serão oferecidos encontros formativos aos professores em horários e 

dias diversificados pois não haverá convocação pela Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba, ou seja, o professor deverá ir aos encontros ao seu 

horário livre. 
 
Objetivos do concurso:  

 
 • Fomentar processos crítico-reflexivos, participativos, contínuos e 

permanentes de educação ambiental nas escolas, comprometidos com os 
princípios das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Educação Ambiental 
(PNEA, PEEA e PMEA); 

 • Estimular o desenvolvimento de visitas escolares na Estação Experimental 
de Tupi, integradas a processos de educação ambiental nas escolas e com 

metodologias que valorizem as especificidades desse espaço educativo;  
• Ser um projeto piloto para a construção de políticas públicas de educação 
ambiental inovadoras com o público escolar nas áreas protegidas do Estado 

de São Paulo e nas áreas verdes/parques urbanos do município de Piracicaba. 
 

 
 
 

 
Inscrições no concurso: 



 

As inscrições das escolas para participar do concurso, com a 
apresentação de projetos, serão realizadas a partir do dia 22/03/2018 até o 

dia 28/08/2018, por meio de preenchimento de formulário, disponível em: 
 https://goo.gl/forms/kcZYQSCjfmBno13e2 
 

Em anexo o regulamento completo do concurso. 
 

 
Maiores informações e dúvidas entrar em contato com: 
Maria Luísa Bonazzi Palmieri  

Especialista Ambiental 
Estação Experimental de Tupi - IF/SMA 

(19) 3438-7200 
e mail: marialuisa@sp.gov.br 
 

 
Atenciosamente, 

PCNPs Luciana Victoria e Marly Marsulo   
 

 
De Acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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