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Às Coordenações Regionais de Ensino, com vistas às Unidades Escolares.

Assunto: I Exposição Infanto-Juvenil do Cerrado.

 

 

Senhor(a) Coordenador(a),

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Museu do Cerrado (MUC) da Universidade de Brasília (UnB), promovendo a Polí�ca de
Educação Ambiental da SEEDF, Portaria nº 428, de 4 de outubro de 2017, anunciam a realização da I Exposição Infanto-Juvenil do Cerrado.

A I Exposição Infanto-Juvenil do Cerrado , cujo tema é "As belezas do Cerrado”, tem o obje�vo de dar aos estudantes das escolas públicas a oportunidade de
mostrarem a biodiversidade desse Bioma.

As inscrições ocorrerão entre os dias 17 de agosto e 7 de setembro de 2020, por meio do link  formulário a ser preenchido no 
: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lnbNDYypv6q5u-kB4ueZZVwEOVdImyyZLc0mH43Z2UWqqQ/viewform?usp=sf_link, seguindo as orientações
do Regulamento da I Exposição Infanto-Juvenil do Cerrado. A cerimônia de apresentação e a premiação dos trabalhos acontecerão no dia 11 de setembro de 2020, das 16h às
17h30, via videoconferência (h�ps://meet.google.com/g�-iypv-ibu). Nesta ocasião, será realizado o  III Fórum Permanente de Educação Ambiental da SEEDF. O evento será,
portanto, em comemoração ao Dia Nacional do Cerrado - 11 de setembro.

O Cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em diversidade biológica e abriga cerca de 5% da fauna e flora de todo o Planeta. Ele possui
função ímpar na preservação da fauna e flora no território brasileiro por encontrar-se encravado na porção central do Brasil e fazer contato com todos os outros biomas do
país por meio de suas águas. Nele vivem 80 povos indígenas, além de quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores artesanais,
barranqueiros, fundo e fecho de pasto, ciganos, entre tantas outras comunidades tradicionais, que são os conhecedores e guardiões das riquezas do Cerrado. O Distrito
Federal é totalmente ocupado pelo Cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul e comporta a nascente das três maiores bacias dessa parte do con�nente. O
Brasil precisa do Cerrado! 

Outras informações sobre o Cerrado poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico do Museu do Cerrado da Universidade de
Brasília: h�ps://museucerrado.com.br/.

Aproveitamos a oportunidade para destacar a importância do Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA)  (h�p://www.sema.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/11/PDEA_final.pdf), elaborado pelo Comitê Interins�tucional de Educação Ambiental (CIEA). O PDEA oferece subsídios para a implementação da
Polí�ca de Educação Ambiental no DF, com ênfase na conservação da sociobiodiversidade do Cerrado, na valorização do diálogo de saberes e na garan�a dos direitos cole�vos
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que orientam a construção de sociedades sustentáveis, justas e solidárias. O Plano também evidencia o Cerrado como eixo pedagógico norteador das prá�cas escolares no
Distrito Federal e deve ser amplamente divulgado e implementado, visando ao fortalecimento das ações pedagógicas em prol da valorização de nossa iden�dade e noção de
pertencimento ao Cerrado.

Nesse sen�do, temos a honra de anunciar a realização dessa a�vidade didá�co-pedagógica e solicitar que os professores das Unidades Escolares do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) divulguem e incen�vem seus estudantes a par�cipar dessa relevante exposição/ação em comemoração ao Dia Nacional do Cerrado.  

Diante do exposto, a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) agradece a atenção e coloca a Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira
e Arte-Educação (GEAPLA) à disposição para informações e esclarecimentos por meio do correio
eletrônico geapla.dispre@edu.se.df.gov.br ou museudocerrado.unb@gmail.com.

 

Atenciosamente,

 

TIAGO CORTINAZ

Subsecretário de Educação Básica
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