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Rede nº 809/21 

Data: 03/11/2021 

Assunto:  PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

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), 

considerando 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.  

Seguindo o cronograma do Programa, o 6º Diálogo acontecerá no dia 09 de novembro 

de 2021, das 13h às 14h, no Canal Desenvolvimento Profissional 2. O encontro terá 

como foco a abordagem teórica da linha temática Biodiversidade.  

O Diálogo é direcionado aos Professores das redes estadual e municipal; Professores 

Coordenadores, Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares.  

O 5º Diálogo pode ser acessado, juntamente com os materiais de apoio, via Repositório 

do CMSP no link Centro de Mídias SP (educacao.sp.gov.br). 

Compartilhamos também como materiais de apoio os vídeos sobre a temática 

Biodiversidade, que será o tema do próximo diálogo. Os vídeos indicados são 

complementares aos assuntos tratados nos Diálogos ocorridos pelo CMSP. 

 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=14644&id=0
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Conservar a natureza afeta a vida das pessoas que moram nas cidades - YouTube 

A importância da preservação e recuperação das áreas degradadas - YouTube 

Conservação e inovações sustentáveis em áreas produtivas - José Ferreira Pinto - 

YouTube 

Conduta Ambiental Legal - Flora - YouTube 

Conduta Ambiental Legal - Tráfico de Animais - YouTube 

Nosso futuro depende da restauração de ecossistemas - YouTube 

Evite queimadas, preserve a vida! - Campanha do Conexão Mata Atlântica RJ - 

YouTube 

Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA - Uso Múltiplo - YouTube 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com o PCNP Cassio Felix 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br 1122099857 e PCNP Denise Ávila 

montini@prof.educacao.sp.gov.br 1122099848 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=19LytiT4UFQ
https://www.youtube.com/watch?v=KLT84h2hlhE
https://www.youtube.com/watch?v=Mn44sZVPsGU
https://www.youtube.com/watch?v=Mn44sZVPsGU
https://www.youtube.com/watch?v=APqCiPgAlbc
https://www.youtube.com/watch?v=rCrjs-6jW9U
https://www.youtube.com/watch?v=DhDsRj6RzZc
https://www.youtube.com/watch?v=iRmk62TstgM
https://www.youtube.com/watch?v=iRmk62TstgM
https://www.youtube.com/watch?v=osXB8CTtZAI&list=PLIcQ1GPsdUfXJlubNp2fdlsRaS7fdHwCo&index=5
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