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Senhores Diretores e Professores Coordenadores (EFAI, EFAF, EM e 
PCG e PCAs). 

 
Solicitamos a ampla divulgação na Unidade Escolar para todos os 

professores do Concurso - EducaTrilha na Escola - Edição 2020 " que 
visa o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental 

desenvolvidos nas escolas. 

O "EducaTrilha na Escola" é um programa de educação ambiental e 
cultural realizado com escolas estaduais, municipais e particulares por 

meio de um processo formativo e um concurso de projetos educativos 
que incluem visitas à Estação Experimental de Tupi. 

Esse programa oferece encontros formativos e de tutoria aos 
professores e tem um papel integrador em relação às demais iniciativas 

de educação ambiental e cultural no âmbito escolar. 
O “EducaTrilha na Escola” utiliza critérios de avaliação baseados nas 

Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Educação Ambiental e na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com o intuito de incentivar 

que tais legislações sejam efetivadas no cotidiano escolar. 
Considerando o caráter permanente do programa, os resultados 

exitosos das duas edições anteriores, a construção conjunta e o 
aprimoramento contínuo das atividades, a edição 2020 também busca 

contribuir para a efetivação dos Currículos Paulista e Municipal de 

Piracicaba e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), inclui a dimensão cultural da 

educação e passa a valorizar a participação da comunidade escolar, 
como a direção/coordenação e os familiares e/ou comunidade de 

entorno. 
O prêmio para as escolas vencedoras é uma viagem pedagógica com 

representantes das mesmas (professores, coordenadores e/ou 
gestores) a uma área protegida do Estado de São Paulo administrada 

pela Fundação Florestal, definida de forma conjunta pela equipe 
organizadora e participantes dos encontros formativos. 

As 10 primeiras escolas estaduais inscritas ganham o transporte para 
realizar visitas à Estação Experimental de Tupi. 

A edição 2020 do “EducaTrilha na Escola” será realizada pelo Instituto 
Florestal e Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 



Piracicaba (SEDEMA), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo 
(SEMACTUR), da Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba, da 

Fundação Florestal (FF), da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” - ESALQ (Laboratório de Educação e Política Ambiental – OCA, 
Grupo de Estudos Desafios da Prática Educativa – GEDePE e Programa 

Ponte), do Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental (GMEA) e da 
OSCIP Pira21 – Piracicaba realizando o futuro. Terá o patrocínio da OJI 

Papéis Especiais.  
 

Segue anexo o regulamento do programa, o qual se encontra no 
seguinte link, juntamente com as informações para inscrições:  

https://hortodetupi.wixsite.com/educatrilhanaescola. 
 

O primeiro encontro formativo será realizado no dia 19/03/2020, das 
8 às 11h, na Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi) e terá como 

tema "Apresentação e vivências na Estação Experimental de Tupi".  
 

Não haverá convocação pela Diretoria de Ensino Região de 

Piracicaba. 
 

Em anexo o regulamento do concurso. 
Maiores informações e dúvidas entrar em contato com: 

Maria Luísa Bonazzi Palmieri  
Especialista Ambiental e Coordenação do Educatrilha na Escola  

Estação Experimental de Tupi - IF/SMA 
e mail: educatrilhanaescola@gmail.com 

 

https://hortodetupi.wixsite.com/educatrilhanaescola
mailto:educatrilhanaescola@gmail.com


Atenciosamente, 

PCNPs Luciana Victoria e Marly Marsulo   
 

 

De Acordo, 
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
 

 
 


