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Senhores Diretores; 

 

Em continuidade às ações de apoio ao Programa de Alfabetização Ambiental, a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) realizará a 

atualização das atividades.  

As ações formativas, desenvolvidas em parceria com a Secretaria da Infraestrutura e 

Meio Ambiente (SIMA), visam a apoiar os profissionais da Educação no 

desenvolvimento de projetos e/ou atividades de sustentabilidade e Educação Ambiental 

nas Unidades Escolares (UE). 

O objetivo destas ações formativas é subsidiar os profissionais da Educação com 

a temática ambiental. Adicionalmente aos diálogos de formação ambiental, com o 

propósito de promover temáticas socioambientais nos processos de ensino e 

aprendizagem, além de fortalecer as escolas como espaços educadores sustentáveis, 

estão sendo realizadas também Reuniões de Trabalho. Estas visam a orientar os 

profissionais da Educação quanto ao desenvolvimento da temática nas ATPC das UE 

partilhando experiências e desafios, na busca colaborativa de soluções possíveis para 

as questões ambientais apresentadas nos contextos escolares. 

 

I. Reuniões de Trabalho do Programa de Alfabetização Ambiental 

As Reuniões de Trabalho são destinadas aos Gestores Escolares, especialmente os 

Professores Coordenadores (PC), e ocorrem pelo menos uma semana antes das 

formações com os professores durante as ATPC. 
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A 1ª Reunião de Trabalho do Programa de Alfabetização Ambiental sobre Resíduos 

Sólidos foi realizada no dia 8 de junho, conforme cronograma a seguir. 

A 2ª Reunião de Trabalho do Programa de Alfabetização Ambiental sobre Conservação 

da Biodiversidade, prevista para o dia 3 de agosto, será transmitida ao vivo, das 

13h30 às 14h15, no canal Gestão, e depois, já gravada, será disponibilizada no 

YouTube e no repositório do CMSP. Assim, será desenvolvida nas ATPC da escola 

preferencialmente na semana de 9 a 13 de agosto ou em outro momento oportuno 

da unidade escolar. 

 

 

II. Diálogos do Programa de Alfabetização Ambiental 

Os diálogos do Programa de Alfabetização Ambiental são destinados aos gestores 

escolares e aos professores das unidades escolares. Gostaríamos de reforçar que, no 

dia 17 de agosto, em continuidade aos diálogos formativos, será realizado o 4º 

Diálogo do Programa de Alfabetização Ambiental. Todas as formações serão 

transmitidas ao vivo das 14h às 15h, no canal Desenvolvimento Profissional 2, e 

depois, já gravadas, serão disponibilizadas no YouTube e no repositório do CMSP. 
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Cronograma dos Diálogos do Programa de Alfabetização Ambiental 

 

As ações formativas ocorrerão na modalidade EaD via CMSP, e possuem carga horária 

de uma hora cada, totalizando seis horas de formação. Assim, não serão computadas 

para evolução funcional segundo a legislação vigente. 

Para mais informações, consulte a programação do CMSP destinada aos professores 

e aos profissionais da Educação no link abaixo: 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/  

 

 

Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail: 

dent2npe@educacao.sp.gov.br  
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Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


