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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo Pedagógico  

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 256/2020 

Data:  09/06/2020 

Assunto: Prêmio Zayed de Sustentabilidade  
 

 Prezados Gestores: 
 
 
Conforme a Informação n° 2, publicada no Boletim COPED n° 09/2020 – referente à semana de 04 a 08 de maio de 

2020, as inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade seguem abertas até 11 de junho de 2020, diretamente 

no site oficial. 

 

A categoria Global High Schools incentiva o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, contribuindo com a 

elaboração de soluções impactantes, inovadoras e inspiradoras para as comunidades escolares. 

 

A SEDUC-SP recomenda às escolas interessadas em aderir ao Prêmio Zayed de Sustentabilidade que na elaboração 

do projeto considere os princípios do Currículo, a realidade escolar e de seu entorno e o envolvimento de 

estudantes, professores, gestores e comunidade em todas as etapas de implementação das ações propostas. 

 

Visando seguir as orientações da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, a SEDUC-SP 

recomenda aos professores e equipes gestoras das unidades escolares interessadas em participar dessa iniciativa 

que mantenham as indicações oficiais referentes ao distanciamento social, e que utilizem as ferramentas de 

comunicação para reuniões virtuais (já utilizadas pelo grupo) para dialogar sobre as possibilidades de elaborar um 

projeto de sustentabilidade coerente com a realidade da escola e da comunidade, pensando em ações futuras para 

fortalecer os pilares da escola sustentável: Currículo, Gestão, Espaço Físico e Comunidade.  

 

Na etapa de elaboração do projeto, a SEDUC-SP solicita às escolas interessadas em aderir ao Prêmio Zayed de 

Sustentabilidade que não realizem encontros presenciais nas unidades escolares da rede estadual de ensino, durante 

a vigência do Plano São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

https://zayedsustainabilityprize.com/


Para esclarecimentos de dúvidas, entre em contato, com os promotores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade no 
Brasil por meio do seguinte contato: zayed@metcommunity.org e/ou com a equipe geral em 
info@zayedsustainabilityprize.com . Se você precisar de assistência técnica para usar o portal do Prêmio Zayed de 
Sustentabilidade, recomendamos que envie um e-mail para a equipe de suporte técnico em 
techsupport@zayedsustainabilityprize.com 
 
 
Atenciosamente,  

 
Marcelo Bossolan  

Responsável pelo Núcleo Pedagógico 
   DER CAPIVARI 

 
 
 

De acordo 
EDVILSON CARDOSO RAFAETA 

         Dirigente Regional  

 
 

 

 

 

 


