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ASSUNTO: DIVULGANDO OS RESULTADOS DO PRÊMIO 

ARCELORMITTAL DE MEIO AMBIENTE – PAMMA / 2018. 

 

Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores, 

Divulgando os resultados e a premiação do PAMMA / 2018. 
 

 
 
 

Premiação: 



 

 

 
 
Seguem, abaixo, orientações para o evento de premiação: 

  
1.       Importante chegar no evento até 14h e entregar pen drive ou outro 

recurso que será utilizado para a apresentação no palco. 
  

2.       A sua respectiva escola deverá se apresentar no evento, com 

tempo de 5 minutos para apresentação, conforme modelo realizado na 
banca, em 09 de outubro; 

  
3.       Para a locomoção das crianças da escola até o local do evento, a 

ArcelorMittal poderá ceder um ônibus com capacidade para 40 

pessoas. Isso significa que além das crianças que farão a 
apresentação, outras crianças da escola poderão participar e fazer uso 

do transporte. Para isso, é necessário que nos informem até 19/10, os 
seguintes dados: 
  

Local de saída do ônibus com endereço completo e ponto de referência: 
Horário de saída: 

Local de retorno do ônibus: 
As crianças deverão estar acompanhadas de pessoa adulta responsável 
durante o trajeto de ida e volta e autorização dos pais/responsáveis. 

 

e mail: ana.leme@arcelormittal.com.br 
 

  
4.       A ordem de apresentação se dará a partir das categorias: 

 
Mirim 1 – Escola Municipal Dulcídia Costa Rivaben – 
Projeto: Reduzir o consumo, reciclar os materiais e reutilizá-los, 

confeccionando jogos educativos. Faz bem para mim e para você! 
  

Mirim 2 – Escola Municipal Dulcídia Costa Rivaben – Iracemápolis 
Projeto: Equipe natureza por um mundo melhor: Transformando o lixo 
em fonte de vida 
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Jovem 1 – Escola Estadual Prof. Francisco Mariano da Costa 
Projeto: Customização na Campanha do Agasalho 

  
Jovem 2 – Escola Estadual Antônio Pinto de Almeida Ferraz – APAF 
Projeto: O impacto social e ambiental da reutilização do isopor (EPS) 

na construção civil 
  

Em caso de dúvida, entrar em contato com: Ana Lúcia Scagnolato  
 

e mail: ana.leme@arcelormittal.com.br 
  
  

 

 
 Parabenizamos pelo empenho, dedicação e resultados alcançados! 

 

 

Atenciosamente, 

PCNP Luciana Victória e Marly Marsulo 

 

De acordo 

 

 

Fábio Augusto Negreiros 

    Dirigente Regional de Ensino 
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