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Assunto: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS 

 
 

Senhores Diretores;  

 
1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis  
 
Lembrando que, nesta semana, também temos mais um encontro sobre a série 
ODS:  
 
Série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis  

ODS 4: Educação de Qualidade  

Dia: 13 de agosto de 2021  

Horário: das 15h45 às 17h15.  

Local: no canal Desenvolvimento Profissional 1, do CMSP. 

 

Todas as sextas-feiras, das 15h45 às 17h15, o Canal de Desenvolvimento Profissional 

transmite a série: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, produzida em 

parceria entre as Secretarias da Saúde, Justiça e Educação.  

 

Voltada para os profissionais da Educação, a série abordará os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a forma como podem ser trabalhados na escola.  

 

São 17 ODS ao todo, e foram formulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 2015, de forma a organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. A 

intenção é implementar políticas públicas voltadas para os cuidados principais que a 

humanidade precisa tomar para eliminar a pobreza extrema, a fome, melhorar a 
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qualidade da Educação, proteger o planeta e trabalhar para que as sociedades sejam 

mais inclusivas e pacíficas.  

 

 
Na próxima sexta-feira, dia 13/08, o programa abordará o tema: Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 4: Educação de Qualidade.  

 

Nossa convidada especial, para desenvolver esta formação será: 

 

13/08/2021 
ODS 4 

Educação de 
Qualidade 

Marcia Giupatto  

 

Formadora de professores e pesquisadora Unifesp.  

 

 

Há 22 anos na Educação, é formadora de professores 

e gestores educacionais em processos de formação 

continuada com o terceiro setor no desenvolvimento 

de programas e projetos de Educação.  

Atuou como consultora educacional da UNESCO na 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  
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Hoje, faz assessoria pedagógica junto aos municípios, 

para alcance das metas estipuladas nos Planos 

Municipais de Educação.  

 

Com formação inicial em Licenciatura Plena em Letras, 

pós-graduada pela UNESP em práticas pedagógicas e 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC) em Formação de Formadores. É mestranda em 

Educação na UNIFESP na linha de pesquisa: Escola 

Pública, Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas.  

 

A cada semana, um ou mais ODS serão trabalhados, sempre para trazer elementos 

que contribuam para que os profissionais da Educação conheçam e reconheçam as 

formas de contribuir para que a agenda 2030 seja desenvolvida na escola. A nossa 

formação e a dos nossos estudantes poderão se tornar cada vez mais comprometida 

com os princípios necessários para melhorar toda sociedade e o nosso planeta.  

 

E anote aí: dia 20/08 o tema será “Fome e desnutrição na primeira infância”, ODS 1 e 

2!  

 

Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNP Cassio Felix ou Denise Avila nos 

respectivos e-mails e telefones: e-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br , 

montini@prof.educacao.sp.gov.br, Fones: 2209-9857 e 2209-9848. 

 

Atenciosamente, 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


