
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PIRACICABA 

REDE 
  

SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 
AUTORIZADO: Dirigente 
TRANSMITIDO: Norberto 

REDE Nº: 0064/2021 
DATA: 27/04/2021 

ASSUNTO: PRÊMIO ARCELORMITTAL DE MEIO AMBIENTE 
(PAMMA/2021) – “O DESAFIO DO LIXO: Como podemos ser mais 
sustentáveis?” 

 
 

Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino Médio das escolas 
regulares e 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) e Ensino Médio a desenvolver uma 

visão mais ampla sobre a questão do meio ambiente. 
O programa, coordenado pela Fundação ArcelorMittal, é desenvolvido em 
escolas públicas, que recebem material educativo para ser trabalhado em 

sala de aula. Ao longo do ano letivo, os estudantes, orientados pelos 
professores, realizam atividades a partir do tema definido para a edição anual 

e incorporam à reflexão aspectos relacionados à cidadania. 
Neste ano, professores e estudantes são convidados a desenvolver 
experimentos, considerando a temática “O DESAFIO DO LIXO - Como 

podemos ser mais sustentáveis?”, em uma nova versão que contempla: 
 Projeto 100% digital; 

 Formação online para professores e gestores escolares; 
 Professores como mentores/ orientadores; 
 Estudantes engajados em problemas locais relacionados ao meio 

ambiente; 
 Materiais didáticos focados nos estudantes; 

 Validação da aprendizagem em etapas. 
 
 

Solicitamos o preenchimento do formulário para participar da formação no 
dia 03 (às 16h) ou 04/05 (às 9h),impreterivelmente até 30/04 (sexta-

feira), às 14 horas. 
 
Link do formulário: 

 
 

https://forms.gle/4qvHusHpyyF7pgLB7  
 
 

Observações: 
– Apenas para as Unidades Escolares do município de Piracicaba. 

- No dia da formação (03 ou 04/05), os professores deverão 
acessar: http://www.famb.org.br/premio2021 

https://forms.gle/4qvHusHpyyF7pgLB7
http://www.famb.org.br/premio2021


 

 
 

Contamos com a colaboração de todos. 
Anexo: 
Apresentação/ cronograma 

 
 

 Atenciosamente, 
 PCNPs André Calazans dos Santos e João Antônio Gambaro 

  

 
De Acordo 

  
  

Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino 
  

  
  

 


