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Assunto: 3º Diálogo sobre o Programa Alfabetização Ambiental
Prezada Equipe Gestora,
Esse Programa 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, está estruturado em 2 linhas temáticas: Conservação da Biodiversidade
e Resíduos Sólidos.
Informe:
• No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa Alfabetização
Ambiental – Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e apresentou as duas linhas
temáticas que serão trabalhadas neste ano: Conservação da Biodiversidade e Resíduos
Sólidos.
• No dia 27 de abril de 2021, houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada a temática
Resíduos Sólidos.
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Destacamos que haverá mais 4 (quatro) lives a serem apresentadas via CMSP neste ano,
prevista uma em cada bimestre. As próximas apresentações serão dedicadas a cada tema,
intercaladas até o fim do ano.
Reforçamos que o Programa, no contexto de pandemia, será dedicado às formações dos
Profissionais da Educação trio-gestor (Diretor, Vice-Diretor e Professor Coordenador), PCNP
e Professores. Nessas formações buscamos contribuir com a ampliação do repertório teórico e
metodológico com base nas linhas temáticas propostas. Além disso, visamos apresentar exemplos
de competências e habilidades do Currículo Paulista e atividades presentes nos materiais de apoio
"Currículo em Ação".
Na programação de formação, em junho, a EFAPE divulgará informações sobre a reunião de
trabalho direcionada aos Professores Coordenadores das unidades escolares.
Em todas as lives disponibilizamos um formulário de interação com a rede, que nos servirá de
feedback sobre as apresentações e os trabalhos desenvolvidos, considerando também possíveis
dúvidas apresentadas.
Vídeos:
O Programa também compartilha conteúdo audiovisual para complementar os assuntos tratados
nos Diálogos do CMSP. Vocês podem consultar os vídeos relacionados ao nosso segundo encontro
nos links abaixo:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaominuto-ambiental-residuossolidos/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambieno-lixo-envolvido-emuma-saida-as-compras-pemalm/
https://www.youtube.com/watch?v=MiuIckYJfQY
Dando continuidade ao Programa, o 3º Diálogo está previsto para o dia 24 de junho de 2021,
das 14h00 às 15h00, no Canal Gestão, via CMSP. Nele, abordaremos exclusivamente a temática
de Resíduos Sólidos.
O Diálogo é direcionado aos PCNP de todas as áreas, em especial dos Anos Iniciais, e das áreas
de CN e CHS (EFAF), inclusive Interlocutores de Educação Ambiental; Professores da Rede,
Professores Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares. Essa ação
também pode ser estendida para as redes municipais.
Lembrando que as temáticas são transversais, entretanto orientamos que a aplicação do Programa
foque no 7º ano dos Anos Finais (temática de Resíduos Sólidos).
Qualquer dúvida entrar em contato com o PCNP Carlos Roberto Greguer pelo telefone (19)
999807113.
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