SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – DEDUC

Prezado(as) Professores(as) de Língua Estrangeira Moderna – LEM

ENO PROGRAMME, é uma escola virtual global que visa o desenvolvimento sustentável. Assim,
objetiva-se que no dia 20 de setembro, as escolas mobilizem os estudantes para o ENO
TREEPLANTING DAY, cujo objetivo é o plantio de árvores. Se achar viável, no site há uma sugestão
de discurso (em inglês) para que um aluno possa fazer a leitura no dia do plantio.
Os estudantes receberão certificado de participação emitido pelo coordenador do programa, Mika
Vanhanem. Para participar é só seguir as instruções no site treeday.enoprogramme.org (em inglês)
ou no Blog ENO BRASIL http://enobrasil.blogspot.com (em português).
O registro para participar do evento pode ser feito no site ou no link abaixo:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcbQfEWs7aMmRF7wHUf32FKb6amBlr-cAyQkAjnYkzOIFNg/viewform
O objetivo é que as escolas participem do evento e assim possam integrar a rede do ENO
PROGRAMME onde participam aproximadamente 157 países e mais de 10 mil escolas ao redor do
mundo.
O ENO TREE PLANTING DAY está programado para o dia 20 de setembro de 2019.
O objetivo é que os estudantes realizem o plantio de uma ou mais árvores nesta data e envie fotos
do plantio para o ENO PROGRAMME, pelo e-mail brasil@enoprogramme.org com cópia
para dulce.casarin@enoprogramme.org.
Assim, as fotos do plantio serão compartilhadas com os demais estudantes participantes deste
programa em diferentes países.
Este evento vem sendo realizado desde 2000 e cada vez mais países integram esta rede global que
visa o desenvolvimento sustentável.
Esta Diretoria de Educação-DEDUC entende que o Programa internacional contribui com as ações
pedagógicas da disciplina de Língua Inglesa, trabalhando de forma transversal com as questões
socioambientais desenvolvidas na Educação Ambiental.
Havendo adesão, solicitamos que, após a realização do evento, seja enviado os materiais (fotos)
para a Secretaria de Estado da Educação no seguinte endereço: seed.ambiental@gmail.com, aos
cuidados da professora Roselaine Mortela, para divulgação da ação desenvolvida no estado.
Atenciosamente
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