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Circular n.º    100/2019 – NPE 

 

Osasco, 07 de março de 2019. 

Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino, 

Srs. (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

 

Assunto: Desafio de Volta as Aulas – Poluição Plástica. 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais informa, que a ONU Meio 

Ambiente convida as escolas brasileiras a participarem do Desafio de Volta às Aulas: Poluição Plástica 

- Mares Limpos, que consiste em uma mobilização global para reduzir o uso de plásticos descartáveis 

nas escolas e contribuir para combater a poluição plástica dos oceanos. Essa iniciativa faz parte da 

campanha global da ONU Meio Ambiente “A Mares Limpos” (Clean Seas, em inglês) que propõe a 

governos, empresas, escolas e a toda sociedade a realização de ações concretas para reduzir o uso de 

plástico. Desde que a campanha foi lançada, em 2017, mais de 50 países desenvolveram ações e 

estabeleceram compromissos concretos relacionados às políticas públicas para combate à poluição 

plástica nos oceanos. 

O Desafio de Volta às Aulas: Poluição Plástica - Mares Limpostem tem como objetivo levar 

informações aos/às estudantes, escolas e à comunidade escolar sobre o problema do consumo 

excessivo do plástico e quais as melhores formas de mudar o cenário da poluição plástica nos oceanos. 

Para participar, os professores e professoras interessados deverão desenvolver um projeto para 

redução do uso de plásticos descartáveis na escola no dia a dia do(a)s estudantes, a ser implementado 

ao longo do primeiro semestre escolar. O projeto deve incluir atividades que conectem os estudantes 

com a temática, disseminem informação no ambiente escolar e proponham formas de reduzir o uso de 

plástico descartável no cotidiano da escola e da comunidade escolar. 

Até o dia 30 de junho, o(a) professor(a) responsável deverá compartilhar online a história do 

projeto (com as hashtags #CleanSeas, #MaresLimpos e #DesafioEscolasMaresLimpos) e enviar um 

e-mail para cleanseas@un.org (com cópia para mareslimpos@gmail.com) com o link da publicação 

online e as informações listadas no documento do Desafio (página 3), disponível em DesafioEscolas. 

O(a)s estudantes deverão registrar a implementação do projeto em fotos, vídeos e texto e enviar uma 

breve explicação sobre o projeto e seus resultados em inglês. Não é necessário registrar o projeto com 

antecedência. 

O Desafio já aconteceu nos países do Hemisfério Norte e em breve os resultados serão 

divulgados pela ONU Meio Ambiente. Os prêmios para as escolas ganhadoras no Brasil serão 

divulgados pela Comissão Organizadora e o resultado sai em agosto de 2019. No documento do 

Desafio há sugestões de atividades para trabalhar a temática em sala de aula. O(a) professor(a) tem 

autonomia para criar outras ações que envolvam a escola e a comunidade e provoquem um movimento 

em sua região. 

https://drive.google.com/file/d/1Jj-d3V-kI7JfyjZnyJxi4pKsUH_zU4Tj/view
https://drive.google.com/file/d/1Jj-d3V-kI7JfyjZnyJxi4pKsUH_zU4Tj/view
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Informo que a SEE-SP apoia a iniciativa e solicita às Unidades Escolares que divulguem 

amplamente o projeto, em especial, as escolas localizadas no litoral. Aproveito também para informar 

que toda responsabilidade pela organização da ação, análise de projetos, divulgação de resultados e 

premiação é de responsabilidade da Comissão Organizadora. 

Para mais informações consulte: 

https://www.unenvironment.org/pt-br/regions/america-latina-e-caribe-brasil 

https://www.facebook.com/ONUMeioAmbiente/ 

https://www.facebook.com/notes/onu-meio-ambiente/mareslimpos-lan%C3%A7a-desafio-de-

volta-%C3%A0s-aulas/2082671411811942/ 

https://www.cleanseas.org/ 

 

 

Contando com a costumeira colaboração, agradece. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

Irene Machado Pantelidakis 

RG 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 
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https://www.cleanseas.org/

