Rede nº 385/21
Data: 02/07/2021
Assunto: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - NOVA SÉRIE DO CANAL
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 1

Senhores Diretores;
O Canal de Desenvolvimento Profissional 1 transmitirá, a partir do dia 2 de julho
deste ano, a nova série produzida em parceria entre as Secretarias da Saúde, da
Justiça e da Educação acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e a forma como podem ser trabalhados na escola.
No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) formulou 17 ODS como
forma de organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A intenção é
implementar políticas públicas voltadas para os cuidados principais, em que a
humanidade precisa tomar para eliminar a pobreza extrema, a fome, melhorar a
qualidade da Educação, proteger o planeta e trabalhar para as sociedades serem mais
inclusivas e pacíficas.
Como está organizada a programação?
A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados para trazer elementos concretos e
objetivos, a fim de estes contribuírem para os profissionais da Educação conhecerem e
reconhecerem as formas de como colaborar para a agenda 2030 ser desenvolvida na
escola.
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Importante: As transmissões acontecerão todas as sextas-feiras, das 15h45 às
17h15, no Canal de Desenvolvimento Profissional 1, pelo app ou no canal do YouTube
do CMSP.
Anote na agenda!
O programa de abertura da série já está marcado e abordará o tema: “Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS): Qual a participação dos educadores?”
Nesse primeiro encontro, que será no dia 02/07, das 15h45 às 17h15, a convidada
especial será Juliana Melo Tsuruda¹, Mestra em Direitos Humanos.
¹Professora universitária, advogada e mestra em Direitos Humanos pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, (PUC – SP). Além disso, é pós-graduada em
Direitos Humanos pela Université de Genève, em Direitos Fundamentais pelo Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e pelo Gentium Conimbrigae (IGC), Centro
de Direitos Humanos, da Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, e
bacharela em Direito pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS).

Abaixo, vocês podem também conferir a programação completa:
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A nossa formação e a dos nossos estudantes poderão se tornar cada vez mais
comprometidas com os princípios necessários para melhorar toda sociedade e também
o nosso planeta.
Em caso de dúvidas, entrem em contato com o PCNP Cassio Felix; e-mail
cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br
Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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