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Rede nº 614/21 

Data: 08/09/2021 

Assunto: PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
Senhores Diretores;  

 

O Programa Alfabetização Ambiental é uma parceria entre a Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo (SEDUC-SP) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente (SIMA), em conformidade com a incumbência do Poder Público no que se 

refere à 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. 

 

Os Diálogos são direcionados aos PCNPs de todas as áreas, em especial dos 

Anos Iniciais e das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, inclusive 

Interlocutores de Educação Ambiental; Professores das redes estadual, Professores 

Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares. 

 

No dia 17 de agosto de 2021, houve o 4º Diálogo sobre o Programa. A apresentação 

foi relacionada à temática de Conservação da Biodiversidade e aos Serviços 

Ecossistêmicos. Ela pode ser acessada no Repositório do CMSP pelo link, 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14641&id=0. 

 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14641&id=0.
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Compartilhamos também os vídeos como materiais de apoio sobre a temática de 

Resíduos Sólidos, que será o tema do próximo diálogo, com data a ser divulgada 

oportunamente. Os vídeos indicados são complementares aos assuntos tratados nos 

Diálogos ocorridos pelo CMSP. 

 

• Revolução dos Baldinhos - TV UFSC (10’03’’) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjEF0LUWXiE, para acesso ao vídeo informativo. 

 

“Desenvolvido na Comunidade Chico Mendes (Florianópolis-SC) desde 2008. A 

iniciativa promove a mobilização social e a capacitação em compostagem dos resíduos 

orgânicos e promoção da agricultura urbana.” 

  

• Faça parte da mudança - ABRELPE (3’53’’)  

 

https://youtu.be/Jzdq-tyo5Cw,  para acesso ao vídeo de sensibilização. 

 

“Vídeo que traz uma reflexão acerca do papel de cada indivíduo no descarte 

desenfreado de resíduos. Uma iniciativa do projeto Lixo Fora D'Água.” 

 

• III Diálogos de Educação Ambiental e a Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - Infraeambiente (39’53’’) 

 

https://youtu.be/fHSmN2ZX9Xg,  para acesso ao vídeo informativo. 

 

“O prof. Philipe Pomier Layrargues, autor do conhecido texto “O cinismo da reciclagem”, 

apresentou uma abordagem crítica sobre a propaganda do consumo e a obsolescência 

programada. A partir da relação indissociável entre a produção e o consumo, o prof. faz 

https://www.youtube.com/watch?v=cjEF0LUWXiE
https://youtu.be/Jzdq-tyo5Cw
https://youtu.be/fHSmN2ZX9Xg
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um resgate histórico das mudanças na dinâmica de produção, abordando as 

experiências e autores que iniciaram o processo de programação pela indústria de 

produtos menos duráveis, com vistas a alavancar a comercialização e ativar a 

economia.” 

 

Os professores também podem acessar à playlist neste link: 

https://youtube.com/playlist?list=PLoNQG_3aYTahVhxoK0kC6IBsnmZog61GO. 

 

  

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 ou ,Fones: 2209-9857 e  2209-9848. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://youtube.com/playlist?list=PLoNQG_3aYTahVhxoK0kC6IBsnmZog61GO.
mailto:cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br
mailto:montini@prof.educacao.sp.gov.br

