Rede nº 752/21
Data: 13/10/2021
Assunto: PROJETO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2021 #EUFAÇOPARTE

Senhores Diretores;
O Projeto de Educação e Cultura (P.E.C.) 2021 é uma parceria da Secretaria de
Ensino de Lençóis Paulista com a Lwart e a NTICS Projetos. O programa, gratuito, visa
envolver escolas de todo o Brasil atuando na educação com ênfase em consciência
ambiental e práticas sustentáveis, baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030.
Em 2021, o projeto oferecerá oficinas e workshops para estudantes e professores,
culminando na premiação de Projetos Ambientais desenvolvidos por grupos de até 4
(quatro) estudantes e 1 (um) educador. Os estudantes participantes devem ter entre 13
e 18 anos e estar cursando os Anos Finais do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.
Neste ano, serão enfatizados os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 6 – Água potável e saneamento; ODS 12 –
Consumo e produção responsáveis; ODS 15 – Vida terrestre; e ODS 17 – Parcerias e
meios de implementação.
Para participar, os estudantes devem frequentar as três oficinas previstas pelo
programa e, ao final, encaminhar um projeto ambiental, com foco em sustentabilidade,
por meio do site do evento. As oficinas voltadas aos estudantes ocorrerão nos seguintes
dias:
1) Abertura + Oficina 1. Tema: Meio Ambiente (20/10)
2) Oficina 2. Tema: Feira de Ideias (27/10)
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3) Oficina 3. Tema: Construindo um Projeto (03/11)

O workshop de capacitação, voltado aos educadores, foi realizado em 29/09 e pode ser
conferido na íntegra por meio do seguinte endereço eletrônico. A inscrição para as
oficinas pode ser realizada por meio do seguinte formulário.
Em caso de dúvidas entrem em contato com os PCNPs Cássio Felix e Denise Avila
nos respectivos e-mail e telefone 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
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