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Senhores Diretores e Professores Coordenadores, 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria com a 

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), haja vista 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.  

O Diálogo é direcionado aos Professores, Professores 

Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades 

escolares.  

Em continuidade às ações do Programa, disponibilizamos links de 

vídeos como materiais de apoio, que podem ser consultados, 

relacionados tanto à Conservação da Biodiversidade, quanto de 

Resíduos Sólidos: 

 

 

 



Conservação da Biodiversidade 

A Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030 começou! 

Disponível no link. 

Áreas de Preservação Permanente Disponível no link. 

Minuto Ambiental – Matas Ciliares Disponível no link. 

Erosão do Solo (CEA-Bertioga) Disponível no link. 

 

Resíduos Sólidos 

O que fazer com a propaganda do consumismo e a obsolescência 

planejada?  

– Prof. Philippe Pomier Layrargues  

Disponível no link. 

Faça parte da mudança - projeto ISWA/SEPA  

Disponível no link. 

Bitucas de cigarro também são lixo (PEMALM)  

Disponível no link. 

Pátio de compostagem faz resto de feira virar adubo (Projeto Feira 

Sustentável - Prefeitura de São Paulo e Inova GSU)  

Disponível no link. 

 

Atenciosamente, 

Jucelene Gimenes e Patrícia C. Malaguetta  

PCNPs de Matemática 

De acordo 

Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 

https://www.youtube.com/watch?v=E650XzWa-xA&t=5s
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/conduta-ambiental-legal-areas-de-preservacao-permanente/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/minuto-ambiental-matas-ciliares/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/ceabertiogaerosaodosolo/
https://www.youtube.com/watch?v=fHSmN2ZX9Xg
https://www.youtube.com/watch?v=Jzdq-tyo5Cw
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/bitucas-de-cigarro-tambem-sao-lixo-pemalm/
https://www.youtube.com/watch?v=3xjxKtqQ_M4

