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Assunto: 2º DIÁLOGO ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL
Prezada Equipe Gestora,
O Programa Alfabetização Ambiental consiste em uma iniciativa que visa a formação de cidadãos
reflexivos, críticos, autônomos e transformadores da realidade local, regional e global, para a
ampliação de repertório teórico-metodológico na formação integral dos(as) estudantes,
contribuindo com o desenvolvimento das temáticas socioambientais junto aos profissionais das
redes públicas de ensino. Na edição de 2021, o Programa está estruturado em 2 linhas temáticas:
Conservação da Biodiversidade e Resíduos Sólidos.
No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização
Ambiental – Edição 2021, via CMSP. Nesse diálogo, participaram as equipes da Coordenadoria
Pedagógica – COPED/SEDUC e Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA/SIMA). Ao total
serão 6 apresentações, com a previsão de uma a cada bimestre.
O Programa também disponibilizará conteúdos em formato de vídeo para complementar os
assuntos tratados nos Diálogos do CMSP. Vocês poderão consultar os primeiros vídeos nos links
abaixo:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/conduta-ambiental-legal-flora/
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https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/conduta-ambiental-legal-unidades-de-conservacao/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/conduta-ambiental-legal-reserva-legal/
Dando continuidade ao Programa, o 2º Diálogo está previsto para o dia 27 de abril de 2021, das
15h00 às 16h00, no Canal Gestão. Nele, daremos continuidade à introdução do Programa,
abordando a temática de Resíduos Sólidos e o planejamento das formações ao longo do ano.
O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais, e das áreas
de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive Interlocutores de Educação Ambiental;
Professores da Rede, Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades
escolares.
Reforçando que, diferente do que executamos em 2019, o Programa em 2021 focará a formação
dos professores, abordando conteúdos teóricos, trazendo novidades do campo das duas
temáticas (Resíduos Sólidos e Conservação da Biodiversidade) e possibilidades de trabalho
dessas temáticas com os estudantes.
Em caso de dúvidas pode entrar em contato como o PCNP de Geografia Carlos Roberto Greguer
pelo telefone: (19) 999807113.
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