Rede nº 203/21
Data: 22/04/2021
Assunto: 2° DIÁLOGO ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL

Senhores Diretores;
O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a Secretaria de Estado da
Educação (SEDUC) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).,
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.
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 teóricometodológico 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
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uma a cada bimestre. O primeiro diálogo pode ser acessado neste link:
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=9010&id=0
O Programa também disponibilizará conteúdo em formato de vídeo para
complementar os assuntos tratados nos Diálogos do CMSP. Vocês poderão consultar
os primeiros vídeos nos links abaixo:
- Vídeo Flora;
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/conduta-ambiental-legal-flora/
- Vídeo Unidades de Conservação;
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleiraambiental/conduta-ambiental-legal-unidades-de-conservacao/
- Vídeo Reserva Legal;
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 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.
Aproveitamos a oportunidade para lembrar que no dia 22 de abril comemoramos o
Dia da Terra. Todos os anos, a EarthDay.Org (rede internacional) incentiva temas de
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discussão e, este ano, com a chamada para “Restaurar Nossa Terra”, serão
abordadas

discussões sobre os processos naturais, tecnologias verdes emergentes e
pensamento inovador que possam restaurar os ecossistemas do mundo. Essa
temática envolverá diretamente a Década da ONU da Restauração de Ecossistemas
e trabalhará tópicos, entre outros, da alfabetização ambiental e climática
(“climateandenvironmentalliteracy”).

Saiba

mais

na

página

da

EarthDay.Org

https://www.earthday.org/earth-day-2021/ (tem opção de tradução em português pelo
Google), na qual há inclusive a possibilidade de registrar ações em prol da data, além
de recursos educacionais disponíveis a se trabalhar no âmbito educacional nas
escolas.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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