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Senhores Diretores 

 

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. 

 

Dando continuidade as ações de formação, o 5º Diálogo está previsto para o dia 19 de 

outubro de 2021, das 14h00 às 15h00, nos Canais Desenvolvimento Profissional 

2 e Professor da Rede Municipal. O encontro terá como foco a abordagem teórica da 

linha temática de Resíduos Sólidos. 

 

O Diálogo é direcionado aos PCNP 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 e municipal; Professores 

Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares. 

 

Os Diálogos já realizados podem ser acessados, juntamente com os materiais de apoio, 

via Repositório do CMSP: 
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No dia 23 de fevereiro de 2021, deu-se início ao 1º Diálogo sobre o Programa 

Alfabetização Ambiental – Edição 2021, via CMSP, que retomou o seu contexto e 

apresentou as duas linhas temáticas que serão trabalhadas neste ano: Conservação 

da Biodiversidade e Resíduos Sólidos. A 1ª apresentação pode ser consultada pelo link 

Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br). 

 

No dia 27 de abril de 2021, houve o 2º Diálogo. A apresentação foi relacionada a 

temática Resíduos Sólidos. A 2ª apresentação pode ser consultada pelo link Centro de 

Mídias SP (educacao.sp.gov.br). 

 

No dia 24 de junho de 2021, houve o 3º Diálogo, em continuidade da temática sobre 

Resíduos Sólidos. A 3ª apresentação pode ser consultada pelo link Centro de Mídias 

SP (educacao.sp.gov.br). 

 

No dia 17 de agosto de 2021, houve o 4º Diálogo. A temática trabalhada foi sobre 

Biodiversidade, com compartilhamento de boas práticas. A 4ª apresentação pode ser 

consultada pelo link Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br). 

 

 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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