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Osasco, 11 de novembro de 2019. 

 

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

Srs. (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

 

Assunto: Campanha “Biomonitorando as águas”. 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais divulga que, a Secretaria de Estado 

da Educação (SEDUC-SP) e a Embrapa, por meio do Projeto Conexão Água, lançou a Campanha 

“Biomonitorando as Águas”, com o objetivo de contribuir com a conscientização ambiental, 

engajamento social e cidadania, promovendo a participação e interação da sociedade no 

monitoramento participativo de forma segura, coletiva e cidadã sobre a qualidade das águas, 

especialmente para verificação das condições de banho e nado em rios, córregos, lagos e represas. 

O monitoramento participativo da qualidade das águas pode ser realizado por meio do 

aplicativo Monitorando a Cidade (MIT Promise Tracker), uma ferramenta que visa o levantamento 

e a consolidação de informações. 

Recomendamos aos professores das unidades escolares da rede estadual que acessem o site 

para conhecer a iniciativa, de forma a verificar a possibilidade de articular com as competências e 

habilidades previstas no Currículo e com o projeto pedagógico da escola. Além de consultar o 

regulamento da campanha, recomendamos a leitura das instruções de segurança e da teoria sobre 

insetos aquáticos e meio ambiente, assim como das orientações para baixar o aplicativo no celular 

Ressaltamos que a campanha visa, por meio de atividades de observação e verificação das 

características das águas de rios, córregos, lagos e represas, identificar os tipos de vegetação e a 

presença de insetos que podem ser considerados bioindicadores, ou seja, que possam evidenciar a 

qualidade das águas. 

Para mais informações, sugerimos que acessem o link. 

Conto com a costumeira colaboração das Unidades Escolares. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 
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