Rede nº 364/21
Data: 23/06/2021
Assunto: PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL - 3° DIÁLOGO

Senhores Diretores;

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo (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.
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. A apresentação e os materiais podem ser
consultados neste link Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br).
No dia 27 de abril de 2021 houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada à
temática Resíduos Sólidos. Você poderá consultar a 2ª apresentação neste link (933)
27/04/21 - Programa de alfabetização ambiental - YouTube.

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Dando continuidade às ações de formação, o 3º Diálogo está previsto para o dia 24 de
junho de 2021, das 14h00 às 15h00, no Canal Gestão.
O encontro terá como foco a abordagem teórica da linha temática "Resíduos Sólidos"
e a socialização de experiências de escolas da rede estadual de ensino.
Reforçando que, diferente do que executamos em 2019, o Programa em 2021 visa
contribuir com o processo de formação dos profissionais da rede abordando conteúdos
teóricos, trazendo novidades acerca das temáticas (Resíduos Sólidos e Conservação
da Biodiversidade) e possibilidades de trabalho com os estudantes do Ensino
Fundamental (anos iniciais e finais).

Em caso de dúvida, por gentileza entre em contato com o PCNP Cassio Félix; por email cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 11 2209 9857
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