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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e Finais e PCA da área de Ciências da 

Natureza (PEI). 
 

 O Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente - PAMMA, cujo objetivo é 
contribuir com o trabalho de educação ambiental das escolas, 

estimulando alunos do Ensino Fundamental (Anos iniciais e finais) a 

desenvolver uma visão mais ampla sobre a questão do meio ambiente. 
Com o tema “Meio ambiente e ciência: água – economizar para 

não faltar”, almeja estimular a criação de projetos que contribuam 
para solucionar um dos maiores problemas do mundo – a crise hídrica. 

Neste ano, a novidade é a integração do Prêmio com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável elaborados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). O intuito é desenvolver ações locais que possam ter 
impacto global, contribuindo para um mundo melhor. 

O preenchimento do termo de adesão (anexo) é necessário para 
logística de quantidade de apostilas para os alunos e manual de 

orientação para os professores para desenvolver o projeto na escola. 
Impreterivelmente até o dia 22/05/2019 (quarta feira).  

Enviar com o título INSCRIÇÃO PAMMA 2019, nos e-mails  
ana.leme@arcelormittal.com.br  a/c - Ana Lúcia Leme  

com copia para : 

ciebiopiracicaba@gmail.com a/c - Luciana Victória e Marly Marsulo   
Observação : 

 A entrega do formulario  do  projeto ( anexo ) em formato de  midia ( 
CD ou Pen drive ) será  na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba até 

o dia 30/08/2019 .  
Anexados os seguintes documentos e materiais  : 

- Termo Adesão 2019 ; 
- Formulário projetos-Premio2019 ; 

- Guia_apoio_educador; 
- Cartilha _ 1º-ao-3º-ano; 

- Cartilha _ 4º-ao-5º-ano; 
- Cartilha _6º-ao-9º-ano. 

Subsidio para o professor (a): 
- Água saúde e cidadania – trilha da cultura (caderno do professor); 

- Água, saúde e cidadania 2019 (PPT).   
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 Atenciosamente, 

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

  
  

De Acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino 
 

 
 


