O QUE É A CONFERÊNCIA
A V Conferência Nacional Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente constitui-se em um
processo pedagógico e participativo,
que reúne estudantes, professores e
comunidade escolar para pesquisar,
dialogar e refletir sobre as questões
socioambientais, elaborar um projeto de
ação com o objetivo de transformar sua
realidade e escolher representantes que
levam adiante as ideias acordadas entre
todos.

BREVE HISTÓRICO

ESCOLHA DO TEMA

A V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente terá como
tema Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas.
Esse tema está em consonância com a implementação da Lei das
Águas (Lei n° 9.433/1997), dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável - ODS e com o 8º Fórum Mundial da Água.
Traz a dimensão social e política sobre a questão da Água para os
estudos e diálogos realizados nas escolas e comunidades,
percebendo a água em suas múltiplas dimensões.

OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA
Ø Mobilizar a comunidade escolar para desenvolver processos educativos sobre
a dimensão socioambiental;
Ø Fortalecer a educação ambiental na educação básica;
Ø Propiciar atitude responsável e comprometida com a questão da Água local e
global, por meio da participação social e de processos voltados para a
melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, considerando a educação
integral para a sustentabilidade e o respeito à diversidade.
Ø Contribuir para a implementação da Lei nº 9.795/1999 Política Nacional de
Educação Ambiental, e da Lei Federal nº 9.433/97 Lei de Águas, e da
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental- CNE/CP nº
02/2012.

PRINCÍPIOS DA CONFERÊNCIA

ü Jovem educa jovem
ü Jovem escolhe jovem
ü Uma geração aprende com a outra

PRETEXTO PEDAGÓGICO PARA…
ü Favorecer o exercício de participação e o compartilhamento de
responsabilidades;
ü Promover a educação integral (pensar-agir-sentir), estimulando a adoção
de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes pautados no prazer de
aprender e de cuidar de si e do ambiente.
ü mobilizar, sensibilizar, preparar e estimular a participação e o diálogo na
comunidade escolar
ü Estimular o desenvolvimento de estudos e a elaboração de projetos de
ação voltados para sua realidade.
ü Promover a melhoria da educação, do cuidado com o meio ambiente e,
consequentemente, contribuir para melhoria da qualidade de vida.
ü incentivar à pesquisa e a valorização de diferentes saberes em busca de
conhecimento.

EIXOS DE ATUAÇÃO
Currículo

Gestão democrática

Incluir a educação ambiental no
projeto político pedagógico de
forma integrada, transversal e
interdisciplinar, em conformidade
com as orientações expressas
nas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a Educação
Ambiental

Incentivar o protagonismo infantojuvenil na
escola e na comunidade, apoiando a
formação das Comissões de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida na escola(COM-Vida),colegiado
permanente
formado por estudantes, professores(as),
dirigentes, funcionários e comunidade
escolar.

Espaço Físico
Realizar adequações de acordo
com premissas da sustentabilidade
socioambiental nas escolas

ETAPAS DA CONFERÊNCIA

Conferência
Municipal/ regional
(etapa opcional)

Conferência
Estadual

Conferência
Nacional

Conferência
na escola
CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO(A) DELEGADO (A)

Oficinas de
conferência

Os delegados devem ser eleitos pelos próprios estudantes, e
respeitar os seguintes critérios:
ü Estar matriculado em uma turma de anos finais do Ensino Fundamental
na escola que representará;
ü Ter entre 11 e 14 anos na data da Conferência Nacional;
ü Ter participado do processo da Conferência e ter interesse pela causa
socioambiental;
ü Escolas localizadas em comunidades indígenas, quilombolas e em
assentamentos rurais podem eleger delegados (as) e suplentes que
durante a Conferência Nacional tenham entre 11 e 14 anos, sem restrição
do ano escolar em que esteja matriculado.

CALENDÁRIO RESUMIDO
Atividade

Período de realização

Conferências nas Escolas
Registro no site*
Conferências regionais/municipais - opcional
Conferências Estaduais
Registro no site*
Formação dos Facilitadores Jovens
Conferência Nacional - V CNIJMA
Encontro de avaliação do processo e propostas de
continuidade das ações de educação ambiental.

Até 31 de março de 2018
Até 03 de abril de 2018
Prazo será definido pela COE
Até 09 de maio de 2018
Até 11 de maio de 2018
De 11 a 14 de junho de 2018
De 15 a 19 de junho de 2018
Prazo será definido pela COE

* Todas as escolas que realizarem a conferencia e registrar no site http://conferenciainfanto.mec.gov.br,
receberão um certificado emitido pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NA CONFERÊNCIA NACIONAL
TOTAL
Estudantes por delegação estadual
PARTICIPANTES Acompanhantes da COE
Professor por UF
DAS DELEGAÇÕES
Delegados Indígenas, Quilombolas e
ESTADUAIS
de Assentamento Rural
Acompanhantes dos estudantes
indígenas

OUTROS
PARTICIPANTES

TOTAL GERAL

Jovens Facilitadores
Oficineiros
Equipe MEC e MMA
Empresa (logística)
Saúde ( 2 a noite e 3 de dia)
Segurança (3 a noite e 4 de dia)
Brigadistas
Outros profissionais

378
72
27
81

585

27
54
30
15
12
05
07
04
20

147

732

ORGANIZACÃO
A V CNIJMA é realizada pelo Órgão Gestor da Política Nacional de
Educação Ambiental - PNEA- MEC/MMA, e sua coordenação
executiva é de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica
(SEB/MEC), por meio da Coordenação Geral de Educação Ambiental
e Temas Transversais da Educação Básica (CGEAT), da Diretoria de
Currículos e Educação Integral.
Comitê Consultivo Nacional
Composto por instituições de abrangência nacional, com atuação nos
estados, nas áreas de educação e meio ambiente.
Tem como atribuição fortalecer a intersetorialidade dessa ação.
Comissões Organizadoras Estaduais e Distrital (COE)
Compostas por instituições governamentais e não governamentais
que atuam na área de educação, meio ambiente, e diversidade, e
serão coordenadas pelas Secretarias Estaduais de Educação.

CONTATOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Básica
Diretoria de Currículos e Educação Integral
Coordenação Geral de Educação Ambiental e Temas Transversais da Educação Básica
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental
Departamento de Educação Ambiental
Site

conferenciainfanto.mec.gov.br

E-mail dúvidas

ambiental@mec.gov.br

E-mail para comunicação de notícias vcnijma@gmail.com
Telefone

(61) 2022-9192 / 9195

Facebook

facebook.com/vcnijma2018

