
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 
REDES 

  

SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 
AUTORIZADO: Dirigente 

TRANSMITIDO: Norberto 
DATA: 25/09/2018 

REDE Nº: 0417/2018 
ASSUNTO: Socialização da Orientação Técnica:  Trilha da Cultura 

– Água, Saúde e Cidadania.     
  

 
Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 

Fundamental Anos Finais e Professores Coordenadores de Área de 
Ciências da Natureza (PEI), 

  
Disponibilizamos (em anexo) a apresentação de slides da Orientação 

Técnica: Trilha da Cultura – água, saúde e cidadania.    

O projeto “Trilha da Cultura – água, saúde e cidadania” é uma iniciativa 
cultural com foco educacional que discute prioritariamente o tema 

água, saneamento e bem-estar das comunidades.  
Ele foi desenvolvido para ser aplicado nas turmas de 6º a 9º ano do 

Ensino Fundamental Anos Finais. Sua base é o kit educacional 
produzido especialmente para contribuir com as aulas, oferecendo 

conteúdo, referências e atividades de ensino que abordam os temas 
água e esgoto.  Parceria da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 

com a empresa Águas do Mirante.   
Solicitamos que os Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 

Anos Finais insiram na pauta do ATPC a socialização desta Orientação 
Técnica para que os professores interlocutores de Educação Ambiental 

divulguem o material para os demais professores.  
A proposta é que esses professores liderem o estudo sobre o tema, 

utilizando como apoio este Caderno do professor, que oferece 

informações de conteúdo e sugestões de atividades para a sala de aula.  
 

Sugerimos acessar o link do kit educacional -   
http://aguasaudecidadania.com.br/  

Gostaríamos muito de conhecer o trabalho da escola com esse material 
na sala de aula. Por isso, pedimos a sua gentileza de nos enviar um 

relatório de até 20 linhas informando como foi o uso desse material 
com os alunos, e se possível uma foto.  

 

Encaminhar o relato para o formulário do link 
http://aguasaudecidadania.com.br/ganhe-seu-brinde/  

C/C para o e-mail ciebiopiracicaba@gmail.com até 31/10/2018 

A/C Luciana e Marly 

 

http://aguasaudecidadania.com.br/
http://aguasaudecidadania.com.br/ganhe-seu-brinde/
mailto:ciebiopiracicaba@gmail.com


Observação: Os professores que enviarem o relatório receberão, 
gratuitamente, no endereço de sua conveniência, o Guia Aves do Brasil 

– Pantanal e Cerrado, com 322 páginas, 740 espécies, mais de mil 

ilustrações e uma introdução aos biomas. O brinde é uma forma de 
reconhecer o trabalho do professor e contribuir para a causa ambiental. 

 
 

 
Atenciosamente,  

PCNPs Marly Marsulo (Biologia) e Luciana Victória (Ciências)  
 

 
De Acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 


