
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL ENCERRA O ANO COM PLANTIO DE ÁRVORES NO CEMOSAR

   

  

   O Programa de Alfabetização Ambiental – Conhecer para Conservar, uma parceria da
Diretoria de Ensino de São Carlos com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Ciência,
Tecnologia e Inovação e de Serviços Públicos, foi finalizado em 2019 com plantio de árvores
nativas do cerrado pelos alunos do segundo ano da rede estadual de ensino no CEMOSAR.

  

    

  

   O plantio contou com a presença da dirigente regional de Ensino, Debora Gonzales Costa
Blanco, do secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, da presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Lucinha Garcia, que representou o prefeito Airton Garcia, e da diretora do
Departamento de Politicas para o Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, Simone
Botega Xavier, que representou o secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e
Inovação, José Galizia Tundisi.

  

    

  

   O projeto contempla habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no
Currículo Paulista e tem como principal ação o plantio de uma área numa região da cidade,
junto com vários conteúdos passados em sala de aula. Os conteúdos sobre preservação do
meio ambiente, práticas sustentáveis e conservação das regiões verdes na cidade foram
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repassados aos alunos durante o ano todo.

  

    

  

   Segundo a dirigente de Ensino, Debora Gonzales Costa Blanco, esta é a última ação de
plantio de árvores como parte do Programa de Alfabetização Ambiental. Durante todo o ano
foram plantadas 1.200 árvores nativas da região de São Carlos, que fazem parte do
ecossistema do cerrado. “Esta ação vem para comemorar a alfabetização dos alunos do
segundo ano, completando o plantio de 1.200 árvores em 2019. Além de ensinar a ler e
escrever, o cidadão tem que ter consciência do planeta, do mundo onde vive e a questão
ambiental é muito importante”, ressaltou a dirigente.

  

    

  

   O secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, destacou a importância da conscientização
do meio ambiente para que o município de São Carlos tenha um futuro melhor. “É fundamental
que as crianças cresçam com essa mentalidade de conscientização ambiental para um futuro
melhor no município”.

  

    

  

   As mudas das árvores foram doadas pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Horto
Florestal de São Carlos, durante todo ano.

  

    

  

   (09/12/19)
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