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Senhores Diretores; 

 

Considerando a incumbência do Poder Público na responsabilidade de promover a 

educação ambiental formal e não formal em todos os níveis de ensino - artigo 225 da 

Constituição Federal - e de promover a Política Estadual de Educação Ambiental, 

instituída pela Lei nº 12.780/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 63.456/2018, que 

coloca a Educação Ambiental como componente essencial e permanente da educação, 

devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, de forma articulada e 

continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos, realizamos 

no dia 23 de fevereiro de 2021, o 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização 

Ambiental – Edição 2021, via CMSP. 

Nesse diálogo, participaram as equipes da Coordenadoria Pedagógica – COPED, por 

meio do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica – 

DECEGEP; Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – CEIAI 

e Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental – CEFAF, em parceria com a 

Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente -SIMA.  

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.  
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Na edição de 2021, o Programa está estruturado em 2 linhas temáticas: Conservação 

da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. 

Neste ano, ainda haverá outras ações formativas via CMSP, a próxima está prevista 

para o mês de abril. Divulgaremos a data oportunamente. 

Segue o link:  

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0  do 1º Diálogo 

para ser divulgado e trabalhado com os professores.  

Também encaminhamos outros materiais de referência da apresentação, que a SIMA 

separou para complementar a formação. 

Na pasta/nuvem, também está um formulário no qual vocês poderão dar um feedback 

do que acharam da primeira apresentação realizada e expectativa para as próximas: 

https://drive.google.com/drive/folders/19N5UY_uuC9hVVjj-cP4vpsOBicL-wPm8  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

 

 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0
https://drive.google.com/drive/folders/19N5UY_uuC9hVVjj-cP4vpsOBicL-wPm8

