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APRESENTAÇÃO

O objetivo da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é
pedagógico, busca, através da participação social, adensar conteúdos pertinentes e a
reflexão, incentiva a mobilização e a ação sobre a dimensão política e social da questão
ambiental, bem como a sua inserção e apropriação pelos sistemas de ensino nas dimensões
de gestão, currículo e infraestrutura das unidades escolares.
O desafio da 4ª edição desta conferência, realizada em 2013, foi mobilizar um
universo de 72.498 escolas, públicas e privadas, urbanas e rurais, da rede estadual ou
municipal, incluindo escolas de comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos da
reforma agrária. Além de promover o engajamento de todo o segmento escolar em
processos reflexivos sobre temas socioambientais contemporâneos, tendo como lócus
original e propagador as escolas que possuíam no período pelo menos uma série dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).
O tema da IV CNIJMA foi “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, com a
proposta de popularizar este conceito junto aos sistemas de ensino e promover um amplo
movimento nas escolas para contribuir com o grande desafio do nosso tempo: caminhar
decisivamente em transição rumo à sustentabilidade ambiental.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO

Com o tema “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, a IV Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (IV CNIJMA) envolveu e mobilizou estudantes,
professores(as) e a comunidade escolar para pensarem e proporem projetos de ação,
visando a melhoria do ambiente da escola e de seu entorno.
Promovida pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente, a IV CNIJMA objetivou também
propiciar a criação e o fortalecimento de instâncias escolares de participação, articulação e
elaboração de conhecimentos.
Essa Conferência teve a intenção de fortalecer a educação ambiental nos
sistemas de ensino, potencializando os diálogos acerca da criação de espaços educadores
sustentáveis e dando visibilidade ao importante papel desempenhado pelas Juventudes na
construção de políticas públicas na área socioambiental.
Este relatório tem o objetivo de registrar a memória da IV CNIJMA, socializar
informações e conhecimentos construídos, e prestar contas dos recursos investidos,
fornecendo os dados avaliativos da etapa nacional como subsídios para a continuidade dessa
estratégia de participação social, que se constitui como um importante instrumento de
implementação da Política Nacional de Educação Ambiental coordenada pelo Órgão Gestor e
implementada em parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação e meio
ambiente, universidades, redes de educação ambiental, dentre outras instituições.
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AS QUATRO EDIÇÕES DA CNIJMA
As conferências são parte de um círculo virtuoso de busca de conhecimento,
incentivo à pesquisa e de valorização de diferentes saberes. Trata-se de uma ação
transformadora, que mobiliza toda a comunidade escolar em um processo que é formativo e
que favorece articulações, fortalecendo as parcerias da escola para o desenvolvimento de
projetos de trabalho que podem se configurar em ações sistêmicas de processo contínuo, a
depender de cada realidade.
A seguir os resumos com informações gerais de cada uma das quatro edições da CNIJMA.
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A IV CNIJMA
Com o tema “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, a quarta edição da
CNIJMA manteve os princípios que haviam sido adotados nas edições anteriores, a saber:
•

Jovem educa jovem

•

Jovem escolhe jovem

•

Uma geração aprende com a outra

O esforço de realização da CNIJMA teve como propósito possibilitar que a
comunidade escolar fizesse:
•

Diagnóstico local de sua realidade com base em conhecimentos científicos e saberes
locais/tradicionais;

•

Parcerias estratégicas locais (por meio da criação/reativação das COM-VIDA);

•

Projeto de intervenção para adequar os espaços e preparar edificações seguras e
sustentáveis;

•

Redesenho curricular a partir de pressupostos e princípios de sustentabilidade
socioambiental;

•

Iniciar processos políticos pedagógicos favoráveis a transição para a sustentabilidade.

Figura 1- Tema da IV CNIJMA

A IV CNIJMA foi convocada pela Portaria Interministerial nº 883, de 05 de julho de 2012 1.

1

Anexo I.
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OS OBJETIVOS DA IV CNIJMA

Objetivo Geral
Fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, favorecendo uma atitude
responsável e comprometida da comunidade escolar com as questões socioambientais locais
e globais, com ênfase na participação social e nos processos de melhoria da relação ensinoaprendizagem, em uma visão de educação para a sustentabilidade e de respeito à
diversidade.
Objetivos Específicos


Fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino;



Fortalecer a participação da comunidade escolar na construção de políticas públicas
de educação e de meio ambiente;



Apoiar as escolas na transição para a sustentabilidade, contribuindo para que se
constituam em espaços educadores sustentáveis a partir da articulação de três eixos:
gestão, currículo e espaço físico;



Estimular a inclusão de propostas de sustentabilidade socioambiental no Projeto
Político Pedagógico (PPP) a partir da gestão, currículo e espaço físico;



Criar e fortalecer as COM-VIDAS - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida,
como espaços de diálogo sobre questões sociais e ambientais na escola e na
comunidade e perceber como eles se relacionam com a saúde, a qualidade de vida,
os direitos humanos a prevenção de riscos e as emergências ambientais;



Contribuir para a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; e para a
consecução das Metas do Milênio, ambas as iniciativas das Organizações das Nações
Unidas, em uma perspectiva da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis;



Fortalecer a participação da juventude na implementação da Política Nacional de
Educação Ambiental e incentivá-la a contribuir com a solução dos problemas
socioambientais.
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PARCERIAS
A fim de buscar garantir capilaridade e maior abrangência do processo formativo que
a Conferência proporciona, foi adotada uma estrutura formativa que se inspirou na
metodologia do Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) Ambientais (ProFEA)2.
Esse trabalho coletivo envolveu a equipe de enraizadores, técnicos da
CGEA/DPEDHUC/SECADI/MEC e DEA/SAIC/MMA, e as equipes das 27 Comissões
Organizadoras Estaduais (COE). Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJ) participaram das
etapas preparatórias em cada Unidade Federativa (UF) e participaram do processo de
formação de facilitadores, nos dias que antecederam a etapa nacional.
Comitê Consultivo Nacional
As instituições parceiras indicaram representantes para o Comitê Consultivo Nacional
– CCN, com a finalidade de orientar os processos preparatórios para a IV CNIJMA, apoiar
atividades no âmbito da etapa nacional e no âmbito das etapas da conferência nos estados,
além de fortalecer a intersetorialidade dessa ação em escolas localizadas em comunidades
indígenas, quilombolas e de assentamentos rurais. Esse Comitê cumpriu uma agenda de
quatro reuniões, conforme cronograma a seguir:
1ª reunião – 21 agosto de 2012
2ª reunião – 21 março 2013
3ª reunião - 19 abril 2013
4ª reunião – 30 set 2013
Parceiros participantes do CCN:








Ministério do Meio Ambiente / Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio
Ministério da Justiça / Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Ministério do Desenvolvimento Agrário / Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA
Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
Secretaria Geral da Presidência da República - SGPR
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR

2

PROFEA. Programa Nacional de Formação de Educadoras(es)Ambientais - por um Brasil educado e educando
ambientalmente para a sustentabilidade. Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Série
Documentos Técnicos -7. Brasília: MMA. 2006.
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME
Rede Universitária de Programas em Educação Ambiental - RUPEA
Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade - REJUMA
Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA
Associação Nacional de Dirigentes Municipais de Meio Ambiente - ANAMA
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (dos estados) - CIEA
Confederação Nacional Dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Comissões Organizadoras Estaduais
As Comissões Organizadoras Estaduais, também denominadas COE, desempenharam
importante papel na organização e planejamento dos trabalhos relativos à IV CNIJMA nas
vinte e sete Unidades Federativas.
Compostas por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil
(organizações não governamentais, associações, sindicatos, dentre outras), que atuam na
área de educação, meio ambiente, direitos humanos e diversidade, esses coletivos
garantiram a adaptação da proposta às realidades regionais.
Coordenadas pelas Secretarias Estaduais de Educação, as COE tiveram o objetivo e o
compromisso de planejar e apoiar todo o processo de execução dos trabalhos, mobilizando
estudantes, professores e demais entidades, orientando a escolha dos(as) jovens
delegados(as), além de realizarem a conferência estadual.
Também organizaram com suas delegações as atividades preparatórias à Conferência
Nacional, em que estiveram presentes 89 representantes de COE de todo país.
Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJ)
A partir de 2003, ao longo do processo de construção da I CNIJMA, percebeu-se que a
temática da juventude tinha um forte potencial de mobilização, abrindo canais de atuação
política e possibilidades de transformações ambientais, culturais e sociais.
Segundo a publicação do Ministério da Educação intitulada “Coletivos Jovens de Meio
Ambiente - Manual Orientador” (2005), os Coletivos Jovens são grupos informais que
reúnem jovens representantes ou não de organizações e movimentos de juventude que têm
como objetivo envolver-se com a questão ambiental e desenvolver atividades relacionadas à
17

melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. Esses coletivos são como redes locais
para articular pessoas e organizações, circular informações de forma ágil, pensar
criticamente o mundo a partir da sustentabilidade, planejar e desenvolver ações e projetos,
produzir e disseminar propostas que apontem para sociedades mais justas e equitativas,
dentre outras ações e realizações.
As juventudes tem tido papel fundamental de participação e de construção coletiva
na organização das quatro edições da CNIJMA. Na IV CNIJMA os jovens atuaram na
organização e condução de atividades nos encontros estaduais e na etapa nacional, na qual
estiveram presentes 54 representantes dos Coletivos Jovens.

Foto 1- Facilitadores da IV CNIJMA

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
Para impulsionar o processo educador, potencializando e mobilizando para a ação
milhões de estudantes e professores nas escolas e nas comunidades de todo país, algumas
estratégias de comunicação foram utilizadas, sendo elas:


Sítio eletrônico da conferência: no qual foram disponibilizadas as informações básicas
para as escolas realizarem o processo de conferência e registrarem a etapa local. As
cinco áreas do site mais pesquisadas, com 540 mil acessos, foram: Passo-a-passo
para a Conferência nas Escolas; Conferência na Escola; Biblioteca; Conferência
Municipal/Regional e Conferência Estadual. http://conferenciainfanto.mec.gov.br ;



Facebook: a inserção da Conferência nas redes sociais representou uma inovação,
tendo sido a página alimentada diariamente no decorrer do processo. O número de
18

adesões ao Facebook foi de 3.832, sendo que no período de 01/05/2013 a
28/03/2014

foram

contabilizadas

1.309.520

“curtidas”.

https://www.facebook.com/pages/Cnijma/460720563998771;


Contato eletrônico por e-mail: aproximadamente 200 e-mails recebidos e
respondidos por dia, no período de maio de 2013 a fevereiro de 2014;



Webconferências: foram realizadas cinco webconferências com o objetivo de
orientar as COE e as escolas sobre o trabalho a ser desenvolvido, nas quais o MEC
bateu recorde de acessos, com pico de 1.200 acessos por segundo;



Veiculação na TV Escola: este canal veiculou chamadas para a IV CNIJMA e também
teve papel fundamental na divulgação de flashes durante todo o evento nacional;



Veiculação nacional de VT e spots de rádio, em horários nobres nas emissoras
privadas;



NBR: veiculação no horário da “Voz do Brasil” em período prévio à Conferência e
durante o evento nacional;



Divulgação nas redes sociais: nas listas e sites da Rede Brasileira de Educação
Ambiental (REBEA), Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade
(REJUMA) entre outras;



Divulgação nas unidades federativas por meio de páginas eletrônicas construídas
pelas Secretarias Estaduais e municipais de Educação e de reportagens veiculadas em
rádios, TV e imprensa escrita.

Foto 2- Materiais da IV CNIJMA
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AS ETAPAS DA IV CNIJMA
A IV CNIJMA desenvolveu-se a partir das seguintes etapas:


Encontro das COE - agosto/2012;



Encontro de Planejamento Metodológico - abril/2013;



Oficinas de conferência (etapa obrigatória) – fevereiro a julho de 2013;



Conferência na escola (etapa local obrigatória) – março a setembro/2013;



Conferência municipal/regional (etapa opcional) – agosto a outubro de
2013;



Conferência estadual (etapa obrigatória) – outubro a novembro de 2013;



Formação de Facilitadores(as) – novembro de 2013;



Conferência nacional - novembro de 2013.

Encontro de Planejamento Metodológico
No período de 16 a 18 de abril de 2013, no Hotel Lake Side em Brasília – DF, foi
realizado o Encontro de Planejamento Metodológico da IV CNIJMA, com o objetivo de definir
as oficinas, a programação e a metodologia das atividades desenvolvidas durante a etapa
nacional.
Participaram 65 especialistas nas temáticas da IV CNIJMA. Os participantes também
esclareceram dúvidas e elaboraram propostas de oficinas a serem executadas durante a
etapa nacional da CNIJMA, diretamente relacionadas com a temática “Escolas Sustentáveis”.
Dentre as principais críticas apresentadas pelos participantes destacou-se a falta de
definição do aporte financeiro para custear os recursos humanos e estruturais, necessários
ao desenvolvimento das oficinas.
A realização do Encontro de Planejamento Metodológico possibilitou um maior
entendimento sobre o pretexto pedagógico da conferência abrindo novas possibilidades de
oficinas e atividades diretamente relacionadas ao tema da IV CNIJMA.
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Foto 3- Participantes do Encontro de Planejamento Metodológico

Encontro das COE
Entre os dias 28 a 31 de agosto de 2012, no Hotel Fazenda Mestre D’Armas, em Padre
Bernardo – GO, foi realizado o Encontro das COE, que teve a participação de 104 pessoas,
correspondendo a 96% do público esperado. Apenas 04 (quatro) participantes esperados
não puderam comparecer: 01 (um) dos Coletivos Jovens - CJ e 03 (três) da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME.
A tabela 1 a seguir apresenta informações a respeito do número de participantes
presentes por categoria e dos questionários de avaliação distribuídos aos participantes no
final do Encontro.
Tabela 1: Número de participantes que responderam os questionários finais
Categoria

SEDUC
CJ*
UNDIME**
OUTROS
TOTAL

No. De
participantes
presentes
27
26
24
27
104

Avaliações
Quantidade
% respondida
respondida
por categoria
16
15
13
11
55

59%
58%
54%
41%
/

% do total de
questionários
respondidos
29%
27%
24%
20%
/

*CJ - Coletivo Jovem
**UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
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% respondida
do total de
participantes
15%
14%
13%
11%
53%

O nível de satisfação dos participantes, tendo como referência os questionários
respondidos, esteve entre 80% e 98%, considerando todas as atividades realizadas.
Dentre as principais críticas apresentadas pelos participantes destacaram-se a falta
do material impresso da IV CNIJMA e a realização de certas atividades em tempo insuficiente
para a apropriação do conteúdo.
A realização do Encontro das Comissões Organizadoras Estaduais possibilitou trocas
de experiências e sinalizou a necessidade de se resolver importantes questões, quais sejam:
o envio das publicações e a definição das datas de realização das etapas municipais,
regionais/estaduais e nacionais da IV CNIJMA.

Oficinas de Conferência (Etapa Obrigatória)
As Oficinas de Conferência consistiram em momento preparatório das Conferências
nas Escolas e de formação dos responsáveis pela condução das atividades. Foram simulações
que visaram mobilizar professores, formar mediadores e facilitadores, aprofundar os
conteúdos temáticos e definir conjuntamente os detalhes da Conferência na Escola.
Para as Oficinas de Conferência sugeriu-se que as Comissões Organizadoras Estaduais
(COE) convidassem as comunidades escolares das escolas de Ensino Fundamental, inclusive
de comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos rurais.
A COE ficou responsável pela realização das oficinas, sendo cada uma de no mínimo
16h, para que a temática e a metodologia do processo pudessem ser apropriadas pelos
participantes.
MATERIAL DIDÁTICO DISPONIBILIZADO
Para subsidiar os processos formativos e o trabalho pedagógico em sala de aula
foram desenvolvidos materiais pedagógicos e orientadores, disponibilizados amplamente
em formato digital3, e posteriormente distribuídos pelo MEC em formato impresso para as
72.498 escolas públicas de anos finais do Ensino Fundamental, mapeadas pelo censo INEP de
2012.
3

Disponíveis em:

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/terra.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/agua.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/fogo.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/ar.pdf
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Tabela 2- Temas e conteúdos
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Figura 2- Capas dos materiais didáticos

Tabela 3: Distribuição dos materiais
Destinatários
Escolas públicas dos anos finais do
ensino fundamental
Secretarias Estaduais de Meio
Ambiente
Secretarias Estaduais de Educação
Secretarias Municipais de Educação
MMA

Quantidade

nº de Kits por
destinatário

Total de
kits

72.498

3

217.494

27

15

405

27

130

3.510

5.565

1

5.565

1

526

526

Total

Total de
exemplares
Cada kit
contendo 6
publicações X
227.500 =
1.365.000
exemplares

227.500

Conferência na Escola (Etapa Local Obrigatória)
Após as Oficinas de Conferência, as unidades de ensino que atenderam aos critérios
de participação definidos pelo Regulamento Nacional realizaram a conferência na escola.
Esse foi o momento em que estudantes, professores e demais integrantes da comunidade
escolar se reuniram para dialogar sobre o tema da Conferência, aprofundando a reflexão em
nível local. Também foi nesta etapa que a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida4

4 BRASIL. Formando COM-VIDA. Ministério da Educação/ Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Brasília: MEC, 2012.
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pôde contribuir, fortalecendo os diálogos temáticos, apoiando e promovendo atividades,
estimulando mais pessoas a participarem do trabalho.
A partir das reflexões, as escolas elaboraram projetos de ação, com a produção de
materiais de educomunicação (jornal, vídeo, fanzine, rádio, dentre outros) para difundi-los.
Na etapa local da Conferência, os participantes escolheram um projeto de ação por
escola e elegeram um(a) delegado(a) e um(a) suplente para participarem das próximas
etapas, apresentando o projeto escolhido pela escola.
O registro da Conferência na Escola foi feito no formulário eletrônico disponibilizado
no site da Conferência, mantido pelo Ministério da Educação.

a) Projeto de ação da escola
A Conferência na Escola foi o momento de elaborar propostas de intervenção
organizados a partir dos subtemas Água, Terra, Fogo e Ar, abordados na publicação
Mudanças Ambientais Globais- Pensar + Agir na Escola e na Comunidade.

Tabela 4: Número de projetos cadastrados por tema por estado e por região
Total BR
Centro
Total
Oeste
DF
GO
MS
MT
Nordeste
Total
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Norte
Total
AC
AM
AP
PA

Total
16.538
761
48
245
324
144
7.747
395
1.728
2.168
1.130
579
457
733
371
186
1.613
71
288
81
432

Água
5.910
205
10
71
82
42
3.311
155
697
1.038
508
220
150
312
167
64
554
29
83
30
148

Ar
959
36
8
7
16
5
533
33
99
128
83
39
34
83
24
10
118
6
25
5
29
25

Fogo
849
26
2
7
11
6
463
28
70
132
72
36
15
72
31
7
107
13
23
7
28

Terra
8.820
494
28
160
215
91
3.440
179
862
870
467
284
258
266
149
105
834
23
157
39
227

Sudeste

Sul

RO
RR
TO
Total
ES
MG
RJ
SP
Total
PR
RS
SC

308
65
368
3.378
372
801
584
1.621
3.039
626
1.147
1.266

71
13
180
924
143
274
192
315
916
183
307
426

28
5
20
145
21
35
23
66
127
28
30
69

9
8
19
123
26
18
34
45
130
15
50
65

200
39
149
2.186
182
474
335
1.195
1.866
400
760
706

Entre as 16.538 escolas que participaram do processo da IV CNIJMA, o tema de maior
escolha para idealização dos projetos foi Terra com 53,33%. O segundo tema mais escolhido
para ser trabalhado foi Água com 35,74% e Fogo e Ar que tiveram percentuais próximos,
5,13% e 5,8%, respectivamente.

Gráfico 1- Distribuição nacional dos projetos por termas IV CNIJMA
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Em todas as regiões o tema Terra foi o mais trabalhado pelas escolas, seguido do
tema Água. Na região nordeste os temas Terra e Água tiveram adesão muito próxima,
44,4% e 42,74%, respectivamente.

Tabela 5: Percentual de projetos por tema e por região
Água
Ar
Fogo
Terra
Regiões
26,94
4,73
3,42
64,91
Centro Oeste
42,74
6,88
5,98
44,40
Nordeste
34,35
7,32
6,63
51,70
Norte
27,35
4,29
3,64
64,71
Sudeste
30,14
4,18
4,28
61,40
Sul

b) Produção dos materiais de educomunicação
O projeto de ação realizado pela escola foi traduzido em uma ou mais peça(s) de
educomunicação, tais como, jornal, fanzine, vídeo, apresentação no computador, programas
de rádio e fotografias, para divulgar a ação de sustentabilidade proposta pela escola.

c) Eleição do(a) delegado(a) da escola e de seu suplente
O(a) delegado(a) eleito(a) por seus pares durante a Conferência na Escola
representou-a nas etapas subsequentes e, se eleito(a) na etapa estadual, participou da etapa
nacional da IV CNJIMA. O(a) suplente substituiu o(a) delegado(a) nas situações em que
houve algum impedimento à sua participação em qualquer das etapas.
As eleições foram conduzidas democraticamente, segundo o princípio jovem escolhe
jovem, ou seja, os representantes foram eleitos pelos próprios estudantes, respeitando os
seguintes critérios:


Estar matriculado em uma turma de 6° a 9° ano (5ª a 8ª série) do Ensino
Fundamental na escola que iria representar;



Ter entre 11 e 14 anos na data da Conferência Nacional;



Ter participado ativamente da elaboração do projeto de ação que tenha sido
escolhido como o projeto da escola;



Ter participado de maneira significativa no fortalecimento ou na construção da COMVIDA.

27

Exceções:


Escolas localizadas em comunidades indígenas, quilombolas e em assentamentos
rurais puderam eleger delegados(as) e suplentes que durante a Conferência Nacional
tivessem entre 11 e 14 anos sem restrição do ano escolar/série em que estivesse
matriculado;



Estudantes quilombolas, indígenas e de assentamento com idade entre 11 e 14 anos
durante a Conferência Nacional que tivessem participado da Conferência em escolas
de suas comunidades de origem, mesmo que matriculados em escolas de outra
localidade, puderam ser eleitos como delegados;

d) Registro de realização da Conferência na Escola
Após a realização da Conferência na Escola, cada unidade de ensino preencheu um
formulário eletrônico via Internet diretamente no endereço eletrônico da IV CNIJMA:
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/2012-05-22-18-31-17. As informações solicitadas
constaram na Folha de Registro, anexa à publicação intitulada Passo a Passo para a
Conferência de Meio Ambiente na Escola.
O projeto de ação da escola, os dados dos(as) delegados(as) e de seus suplentes
escolhidos foram

cadastrados pelas escolas

no

referido

formulário

eletrônico,

disponibilizado para preenchimento on-line no site da Conferência. Além disso, a orientação
para esse registro previa que a escola anexasse ao sistema um arquivo com duas fotos da
sua conferência e da eleição do(a) delegado(a) e suplente.
A IV CNIJMA “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, contou com o
registro de participação de 16.538 escolas, mobilizando 5.193.881 milhões de pessoas em
3.519 municípios. Todos os dados a seguir foram extraídos da Base de Dados do Registro da
IV CNIJMA realizado pelas escolas.
Quantidade de escolas
16.538 escolas
Quantidade de municípios
3.519 municípios
Quantidade de pessoas
5.193.881 pessoas
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761.963 Estudantes de 1ª a 4ª série (2º a 5º ano)
2.764.330 Estudantes de 5ª a 8ª série (6º a 9º ano)
618.593 Estudantes de Ensino Médio
57.710 Gestores e Coordenadores
233.742 Professores
757.543 Pessoas da Comunidade
Quantidade de estados e Distrito Federal
26 estados e o DF realizaram a Conferência Estadual

29

Síntese dos dados específicos das escolas participantes da etapa local (escola) da IV
CNIJMA
Resumo do número de escolas participantes por dependência administrativa
 Municipal 9.570
 Estadual 6.830
 Federal 3
 Privada 135
 Total 16.538

Tabela 6: Número de escolas que realizaram a etapa local da IV CNIJMA por
dependência administrativa, por UF e por Região

Total BR

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Total
DF
GO
MS
MT
Total
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Total
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Total
ES
MG
RJ
SP
Total
PR
RS
SC

Total
16.538
761
48
245
324
144
7.747
395
1.728
2.168
1.130
579
457
733
371
186
1.613
71
288
81
432
308
65
368
3.378
372
801
584
1.621
3.039
626
1.147
1.266

Federal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
30

TOTAL
Estadual Municipal
6.830
9.570
353
397
48
0
54
187
201
119
50
91
1.480
6.214
118
276
400
1.314
95
2.070
105
1.014
218
359
180
274
169
557
135
226
60
124
796
808
67
4
116
171
70
9
86
341
145
162
63
2
249
119
2.335
1.008
129
237
565
230
273
310
1.368
231
1.866
1.143
608
6
519
621
739
516

Privada
135
11
0
4
4
3
53
1
14
3
11
2
3
7
10
2
8
0
1
2
4
1
0
0
34
6
6
0
22
29
12
6
11

A adesão das escolas à IV CNIJMA contou com a participação de todas as regiões do país,
conforme pode ser observado nos mapas a seguir, que informam o percentual de escolas
por estado em relação ao total de escolas participantes em cada Região.

Figura 3- Percentual de escolas participantes da IV CNIJMA Região Norte

Figura 4- Percentual de escolas participantes da IV CNIJMA Região Sudeste
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Figura 5- Percentual de escolas participantes da IV CNIJMA Região Sul

Figura 6- Percentual de escolas participantes da IV CNIJMA Região Centro Oeste
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Figura 7- Percentual de escolas participantes da IV CNIJMA Região Nordeste

Número de Escolas participantes das conferências (Urbanas e Rurais)
Urbanas 11.565
Rurais 4.973
Total 16.538
Número de Escolas participantes (Ações Afirmativas)
Área de Assentamento 304
Quilombolas 177
Indígenas 122
Total 603

Síntese dos dados sobre o perfil dos delegados e delegadas eleitos na etapa local (escola)
da IV CNIJMA
Participação por Gênero
Masculino 5.662
Feminino 10.868
Total 16.530
A Base de Dados possui 16.538 registros de escolas, sendo ue 8 delegados não declararam
gênero.
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P

A

Amarela 212
Branca 7.719
Indígena 165

Parda 7.490
Preta 941
Total 16.527

A Base de Dados possui 16.538 registros de escolas, sendo que 11 delegados não
autodeclararam cor ou etnia.
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Tabela 7: Dados consolidados sobre os professores participantes da etapa local (escola) da
IV CNIJMA

Total BR
Centro Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Total
DF
GO
MS
MT
Total
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Total
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Total
ES
MG
RJ
SP
Total
PR
RS
SC

PARTICIPAÇÃO
PROFESSORES
Escolas
Escolas
Total
Urbanas
Rurais
233741
184.471
49.270
11202
9.615
1.587
728
698
30
3043
2.726
317
5332
4.609
723
2099
1.582
517
98683
66.801
31.882
4834
3.322
1.512
24248
15.404
8.844
23123
14.307
8.816
15352
9.276
6.076
9058
8.000
1.058
6080
4.788
1.292
9585
6.694
2.891
4269
3.553
716
2134
1.457
677
23206
18.701
4.505
1145
904
241
4603
4.358
245
1569
1.271
298
5638
3.926
1.712
4280
3.184
1.096
1705
1.535
170
4266
3.523
743
54772
50.229
4.543
5775
4.479
1.296
14456
13.166
1.290
6972
6.032
940
27569
26.552
1.017
45878
39.125
6.753
10341
8.983
1.358
15922
13.046
2.876
19615
17.096
2.519
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Tabela 8: Dados consolidados sobre as comunidades participantes da etapa local (escola)
da IV CNIJMA

Total BR
Total
DF
Centro
GO
Oeste
MS
MT
Total
AL
BA
CE
MA
Nordeste
PB
PE
PI
RN
SE
Total
AC
AM
AP
Norte
PA
RO
RR
TO
Total
ES
MG
Sudeste
RJ
SP
Total
PR
Sul
RS
SC

PARTICIPAÇÃO PESSOAS
COMUNIDADE
Escolas
Escolas
Total
Urbanas
Rurais
757543
557.424
200.119
51209
46.587
4.622
12629
12699
70
13537
12.469
1.068
13849
12.510
1.339
2145
11124
8.979
302492
174.537
127.955
4776
13409
8.633
66184
36.047
30.137
71738
37.915
33.823
51816
25.004
26.812
22528
19.337
3.191
24013
20.013
4.000
33015
15.300
17.715
14526
9.584
4.942
5263
2.704
2.559
61453
41.855
19.598
2663
1.519
1.144
8553
7.686
867
4872
2.264
2.608
18384
9.225
9.159
13756
10.645
3.111
2406
2.012
394
10819
8.504
2.315
214306
187.263
27.043
26086
7.951
18.135
59798
56.066
3.732
13023
11.741
1.282
115399
111.505
3.894
128083
107.182
20.901
18157
23230
5.073
52679
42.088
10.591
52174
46.937
5.237
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Participação das Escolas do Campo, Quilombolas e Indígenas
A participação de escolas indígenas, quilombolas e do campo na IV CNIJMA,
conforme o quadro a seguir, aconteceu como parte de uma ação afirmativa da Conferência,
para incentivar a participação de diferentes grupos culturais e étnicos, em geral muitas vezes
excluídos de processos majoritários.
É de extrema importância a participação dos povos originários do Brasil, visto que o
que se propõe para o processo de transição na perspectiva de espaços educadores
sustentáveis, fomentado pela IV CNIJMA, é também respeitar e incluir as tradições culturais,
com respeito às diferenças e reconhecimento da importância destes povos e seus
conhecimentos na história do país.
Tabela 9: Dados consolidados sobre as pessoas das comunidades participantes da etapa
local (escola) da IV CNIJMA
Escolas do
Campo
4.973

Escolas Quilombolas

Escolas Indígenas

177

122

Escolas em
Assentamentos
304

Gráfico 2- Percentagem de escolas urbana, rural, de assentamento, quilombola e indígenas
registradas na realização da etapa local da IV CNIJMA

Merece destaque a diversidade e quantidade de povos indígenas que participaram
dos processos locais da IV CNIJMA. As escolas informaram a participação de 62 etnias
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indígenas, de todas as regiões do País. O processo da IV CNIJMA buscou garantir a presença
indígena, reconhecendo a sua diversidade e a sua complexidade.
Participaram da etapa local das conferências nas escolas as etnias indígenas relacionadas a
seguir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ai anã, Ai anã/Saba
Apina é
Atikum
Baré
Boe-Bororo
Borari
Cinta Larga
Desana/Baré
Entre Serra
Gavião
Gavião i ate ê
Gavião Par ate ê
Guajajara/Tentehar
Guarani
Guarani aio á
Guarani Mb á
Guarani Nhandeva
Jenipapo anindé
Jiripanc
aimbé
Kaingang
Kaiowa
Kamaiura
ara á
arapot
Karipuna
Karitiana
Kiriri
rah
La lãn /Xo leng
Macuxi

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Macuxi/ wapixana
Maxakali
Nukini
Pan araré
Pankararu
Pata
Pitaguary
Potyguara
Pankar
Tru á
Xukuru
Pu aná a
Sateré
Tapeba
Terena
Tremembé
Tupariaruá
Tupi-Guarani
Tupinambá
Tupinikim
Tu á
Umutina
Uru Eu Wau
a onã
Xucuru
Wapichana/Makuxi
Wassu
Xavante
Xerente
Xo
Xucuru Kariri

Conferência Municipal/Regional (Etapa Opcional)
Após a realização das Conferências nas Escolas, as Comissões Organizadoras
Estaduais (COE) incentivaram a promoção das Conferências Municipais ou Regionais para
consolidar e aprofundar os temas debatidos nas Conferências nas Escolas, buscando
propiciar um espaço de interlocução regional ou municipal e eleger uma delegação regional
ou municipal. A COE que optou por essa etapa ofereceu apoio técnico para sua efetivação.
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Esse foi o momento em que os projetos de ação resultantes das Conferências nas
Escolas e os produtos de educomunicação foram apresentados pelos(as) delegados(as). Após
esse momento, quatro projetos foram selecionados (um para cada subtema) e socializados
na Conferência Estadual. Os(as) delegados(as) representantes das escolas cujo projeto foi
eleito representaram o município ou região na Conferência Estadual. Os demais foram
eleitos por seus pares. O total de delegados(as) por município e/ou região ficou a critério de
cada COE.
O Regulamento Nacional orientou a construção de regulamentos próprios elaborados
pelas COE em cada estado, para nortear as Conferências Estaduais/Regionais, respeitando as
especificidades regionais.

Conferência Estadual (Etapa Obrigatória)
Após a realização das conferências nas escolas, a etapa seguinte caracterizou-se pela
realização de conferências regionais e/ou municipais, para analisar os projetos de ação
selecionados nas escolas, definindo os que iriam para a etapa estadual.
Todos os estados realizaram suas Conferências Estaduais, encontro dos delegados e
delegadas eleitos (os) nas etapas municipais/regionais ou nas escolas, com o objetivo de
apresentar os projetos pré-selecionados, onde os participantes escolheram os quatro (um
por tema) que participariam da etapa nacional.
A etapa estadual das conferências, além de selecionar os quatro projetos, foi uma
oportunidade para adensar conteúdos e partilhar conhecimentos, com o objetivo de
despertar o interesse dos jovens sobre as questões socioambientais, motivando para a ação,
estimulando a criação de novas Com-VIDA nas escolas. A programação dessas etapas contou
com atividades formativas.
Para pautar a seleção dos projetos de ação em todas as etapas alguns critérios foram
sugeridos pela CGEA/DPEDHUC/SECADI/MEC, sendo eles:


Coerência - Cone ão ou ne o entre a ação e o Tema “Vamos Cuidar do Brasil com
Escolas Sustentáveis” formando um todo l gico;



Recorrência no subtema - Conexão ou nexo entre a ação e o subtema escolhido:
terra, água, fogo e ar;
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Viabilidade - O projeto ser exequível do ponto de vista financeiro, técnico, e em
relação ao cronograma apresentado;



Clareza - Transmissão do conteúdo de maneira compreensível, concisa, clara e
objetiva;



Consistência- coesão entre as etapas do projeto.
Nos casos de empate a sugestão foi de se considerar a pontuação maior na somatória

alcançada nos critérios “viabilidade de e ecução” e “coerência com o tema” (nos casos em
que a escolha foi realizada por manifestação escrita dos participantes) e o delegado(a) mais
velho(a) até o limite de idade definido (14 anos), completados até a data da Conferência
Nacional.
Alguns estados adotaram exclusivamente estes critérios e outros partiram deles e
construíram os seus próprios.
Além dos critérios para a seleção dos projetos sugeridos pelo Regulamento Nacional,
também foram sugeridos alguns critérios de seleção da delegação estadual, adotados pela
maioria dos estados ao selecionar suas delegações. São eles:


Jovem escolhe Jovem;



Equilíbrio de Gênero;



Redes de Ensino que participaram de outras etapas;



Estudantes de Diferentes Regiões;



Representantes do Campo e da Cidade;



Diversidade Étnica Racial;



Participação de Estudantes com Deficiência.
Após a etapa estadual, cada estado realizou um encontro preparatório com a

delegação eleita, a fim de orientar o grupo para a participação na conferência nacional, bem
como dialogar sobre sua apresentação cultural.

Conferência Nacional (Etapa Nacional)
A realização da etapa nacional da IV CNIJMA aconteceu entre os dias 23 a 28 de
novembro de 2013, no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos
Trabalhadores das Indústrias CTE - CNTI, em Luziânia – GO.
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Para esse encontro final da IV CNIJMA as equipes de trabalho foram agrupadas de
acordo com as responsabilidades e os cuidados necessários:


Coordenação geral



Infraestrutura (alimentação, transporte, equipamentos, espaço físico e materiais,
bem-estar, comunicação)



Hospedagem (Formação de facilitadores e Encontro final)



Atividades culturais



Metodologia da Formação de facilitadores



Metodologia do Encontro final
o Estudantes (abertura, oficinas, dinâmicas, encerramento)
o Educadores (trilha da vida, atividades formativas)

Essa etapa, o encontro final, foi antecedida pela formação dos facilitadores.
Formação de Facilitadores(as)
Entre os dias 17 e 22 de novembro de 2013, aconteceu a formação de 54 jovens
facilitadores(as), com idade entre 18 e 29 anos, representantes de Coletivos Jovens de Meio
Ambiente de todos os estados brasileiros.
Esses jovens, eleitos por seus pares nos estados, atendendo a uma chamada pública
lançada pela CGEA/DPEDHUC/SECADI/MEC, foram os responsáveis pela execução
metodológica da Conferência, conduzindo as atividades e oficinas previstas, junto aos
delegados e às delegadas.
Esse momento teve como objetivo geral formar facilitadores(as) para focalização da
metodologia da IV CNIJMA, incluindo as oficinas, de acordo com o Fio Lógico ou ordem
lógica das atividades e em sintonia com as premissas da Pedagogia da Cooperação.
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Foto 4- Formação de facilitadores(as)

Os objetivos específicos foram:
- Promover breve nivelamento contextual (histórico das Conferências anteriores até a atual);
- Alinhar conhecimentos e proporcionar vivências necessárias para domínio e condução do
Fio Lógico: 7 Passos da Pedagogia da Cooperação e Dinâmicas Cooperativas (jogos e danças);
- Proporcionar que os facilitadores conhecessem os espaços da Conferência e a logística
para a condução dos passos metodológicos;
- Transmitir com a clareza os papéis e responsabilidades individuais e coletivas, para
facilitação cooperativa do Jogo;
- Dialogar e pactuar com Facilitadores e Equipe da Conferência os valores necessários para
condução do Jogo, como amabilidade, cooperação, respeito, segurança, responsabilidade,
diversão, alegria, firmeza e coerência;
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Foto 5- Formação de Facilitadores(as)

- Dialogar sobre a importância dos limites e da tomada de decisões e posturas coerentes,
frente a desafios, citando casos especiais (comportamentos-problema);
- Trabalhar com a Equipe da Conferência e de Facilitadores, as noções de: 1) cooperação
(atenção e cuidado uns com outros, coesão etc.); 2) trabalho conjunto (abertura para o novo
e capacidade de responder a imprevistos, diálogo e feedback, conectividade,
autonomia/interdependência, gestão colaborativa, comunicação horizontal e fluida);
- Mobilizar a Equipe da Conferência e os Facilitadores para entrarem no espírito do Jogo,
tendo como guia a COOPERAÇÃO e como foco “VenSER Juntos!”;
- Criar campo cooperativo e dinâmico para o repasse de conhecimentos e metodologias das
Oficinas Temáticas pelos oficineiros contratados;
- Criar sintonia entre a equipe da IV CNIJMA e os Facilitadores;
- Pactuar protocolo de comunicação interna para diálogo entre Equipe da Conferência e
Facilitadores, estabelecendo rede de apoio para enfrentamento de desafios.
Os principais resultados alcançados com essa formação foram facilitadores,
oficineiros e equipe CGEA/DPEDHUC/SECADI/MEC alinhados em relação às atividades e
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papéis (Fio lógico/ Oficinas), conceitos (Pedagogia da Cooperação), posturas e valores para
focalização cooperativa da IV CNIJMA. O que possibilitou que esse grupo se familiarizasse
com contexto, espaço físico e com a logística da IV CNIJMA, pautados por um acordo de
convivência pactuado e um protocolo de comunicação interna estabelecido.
A culminância da IV CNIJMA foi o encontro nacional, que teve a participação de
aproximadamente 1.210 pessoas, conforme consta no banco de dados registrado pelo
serviço de credenciamento.

Tabela 10: Tabulação inscritos x credenciados

Dentre os participantes, compareceram 105 professores(as), 654 delegados(as), 96
representantes das COE, mais 14 acompanhantes indígenas e 01 acompanhante para
estudante deficiente, 54 CJ, 50 oficineiros(as) responsáveis pela orientação nas oficinas
temáticas ou especialistas convidados para as palestras, 25 técnicos(as) da equipe do MEC e
MMA, outros 37 técnicos de serviço de apoio, entre outros.

Foto 6- Abertura da IV CNIJMA
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Em relação à participação de professores(as) nesta etapa, foi a primeira vez, desde a
primeira Conferência realizada em 2003, que isso aconteceu. Como convidados do MEC,
esses profissionais, três ou quatro por estado, foram responsáveis por acompanhar a
elaboração dos projetos de ação selecionados nas escolas, que foram eleitos nas
Conferências Estaduais.
Delegadas e delegados participaram de oficinas temáticas e de educomunicação,
rodas de conversa, atividades culturais e artísticas, com foco na sustentabilidade da escola,
da cidade, do Planeta.

A Metodologia da Etapa Nacional
O caminho para a realização desta Conferência foi traçado com o objetivo de que as
atividades oferecidas propiciassem a inclusão de todos, dentro de um processo cooperativo,
prazeroso, efetivo e transformador.
A adoção da Pedagogia da Cooperação como base metodológica procurou tornar as
atividades programadas mais criativas, alegres, colaborativas e integradoras.
A IV CNIJMA trouxe uma inovação ao promover a união entre Sustentabilidade e
Cooperação, a sustentação, que fortalece e embasa os propósitos transformadores já
trabalhados historicamente nas edições anteriores da Conferência.
A Pedagogia da Cooperação5 propõe um Caminho de Ensinagem6 Compartilhada, em
que cada um e cada uma são considerados(as) mestres-aprendizes, com-vivendo a
descoberta de si mesmos(as) e do mundo, por meio do encontro com outras pessoas e
diante de situações-problema, que desafiam a encontrar soluções cooperativas para o
sucesso de todos e para o bem-estar como-um.
Muitos processos que permitem sustentar e promover um ser-estar cooperativo
estão sendo sistematizados como uma nova linguagem pedagógica, combinando sabedoria
ancestral com recursos da modernidade. Nesta IV Conferência foi possível experimentar e
aprender alguns deles, especialmente:

5

Os escritos sobre a Pedagogia da Cooperação são baseados nos textos do mestre em Jogos Cooperativos e cofundador do Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços, Fábio Otuzi Brotto.
6
“Ensinagem é uma palavra síntese criada por Ne de Mar ues para referir-se àquilo que é essencial no processo
de ensino-aprendizagem” (Brotto).
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Jogos Cooperativos: a experiência da Cooperação vivida por meio do Jogo Cooperativo
ajuda a reconhecer a importância de aprender a fazer com o outro, bem como valorizar
os processos de construção coletiva, presentes nos diferentes contextos das relações
cotidianas. Podemos, assim, expandir as percepções sobre a importância da prática de
um “saber fazer coletivo”, ue inclua o e ercício de convivência e o aprimoramento das
relações grupais como condições fundamentais para a vida coletiva.

Foto 7- Jogo cooperativo na Formação de Facilitadores(as)



Danças Circulares: Ressalta a importância da diversidade entre os povos despertando o
sentido de Unidade Planetária.

Foto 8- Dança circular
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Diálogo: a respeito do diálogo como um processo essencialmente cooperativo e
e cepcionalmente criativo, é possível aprender com David Bohm: “Diálogo vem da
palavra grega diálogos (...) e a imagem que a origem da palavra sugere é o de uma
corrente de significados, fluindo entre nós e através de nós. (...) Trata-se de um jogo
onde não há tentativas de ganhar pontos ou de fazer prevalecer um lado. (...). No
diálogo não estamos jogando uns contra os outros, mas todos com todos. Isto torna
possível um fluir de significados por todo o grupo. Desse fluir, surge uma compreensão
nova. Trata-se de algo que não estava presente quando se começou, é uma coisa
criativa e coletiva”.

Foto 9- Formação de Facilitadores(as)



Facilitação Gráfica: Conhecida também como Design de Informações ou Colheita Gráfica
consiste em criar grandes painéis coloridos, repletos de anotações e desenhos (ícones)
que sintetizam conteúdos e dinâmicas de um encontro. Na IV CNIJMA, a Facilitação
Gráfica foi um artifício do jogo, contribuindo para a visualização e registro de suas
etapas, do processo cooperativo e das vitórias coletivas.
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Foto 10- Facilitação gráfica

A Programação do Encontro Nacional
Sendo uma Conferência Infantojuvenil, o foco principal das atividades e das ações
pensadas para a etapa nacional foram as crianças e os(as) jovens vindos de cada Unidade
Federativa - as delegadas e os delegados, embora as delegações fossem também compostas
por educadores - professoras, professores e integrantes das COE - além dos CJ.
Assim, para atender aos distintos públicos, duas propostas de programação foram
criadas, uma destinada a estudantes e outra a educadores(as), embora alguns momentos
fossem coletivos, conforme pode ser verificado no Guia do Participante7.
O momento “União” se caracterizou pela presença de todos os participantes no
Auditório, tanto estudantes quanto educadores(as) e teve como objetivos iniciar as
atividades do dia, fornecer orientações gerais, sempre com a realização de um jogo
cooperativo. Já o momento Re-união, também com todos juntos no Auditório, foi destinado
ao fechamento das atividades do dia, adensando os conteúdos aprendidos, visualizando as
conquistas e os avanços coletivos.
Os estudantes tiveram a oportunidade de compartilhar em grupos de trabalho seus
projetos de ação desenvolvidos nas escolas, de acordo com os subtemas Terra, Fogo, Água e
Ar.

7

Anexo VI
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Programação dos(as) estudantes:
23/11/13

24/11/13

25/11/13

26/11/13

27/11/13

28/11/13

7h00-8h00
8h00-8h30

Café da Manhã

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

8h30-10h30

Credenciamento
8h00-18h00

Grupos de
Atividades

Oficinas
Temáticas

Momento COMVIDA e Rejuma

Retorno das
Delegações
8h00-17h00

10h30-11h00

Lanche

Lanche

Lanche

Lanche

Oficinas
Temáticas
Almoço
Oficinas
Temáticas
Lanche
Oficinas
Temáticas
Re-União e
Jantar
Noite Cultural

Momento COMVIDA e Rejuma
Almoço
Socialização das
Oficinas
Lanche

Chegada

11h00-12h00
12h30-14h30

Almoço

14h30-16h30
16h30-17h00
17h00-18h00

Lanche
Descanso

18h00-20h00

Jantar

20h00-22h00

Abertura Oficial

Grupos de
Atividades
Almoço
Oficinas
Temáticas
Lanche
Oficinas
Temáticas
Re-União e
Jantar
Noite Cultural

Escolas
Sustentáveis
Edgard Gouveia
Preparação
Cerimônia em
Brasília
Almoço

Cerimônia em
Brasília
Retorno CNTI e
Jantar

Almoço

Re-União
Jantar
Celebração Final

Os estudantes também participaram de atividades culturais, como a apresentação
“Noite dos Brasis” - atividade cultural para divulgar a cultura dos estados e “Momento COMVIDA”, destinado à formação e fortalecimento dessa Comissão nas escolas.

Foto 11- Noite dos Brasis
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Houve momentos de adensamento conceitual, foram 14 oficinas temáticas, que
tiveram o intuito de cumprir esse papel e possibilitar, por meio de atividades práticas, a
sensibilização, a reflexão, o estímulo à expressão criadora e à comunicação, a vivência de
soluções práticas sustentáveis. Embora não conste no Guia do Participante, também foi
oferecida a oficina de “Fotolata”, baseada na técnica de pinhole, que trabalha um tipo de
fotografia a partir de uso de uma caixa qualquer, em que não penetre a luz exceto por um
furo.

Programação de Educadores(as):

7h00-8h00
8h00-8h30
8h30-10h30
10h30-11h00
11h00-12h00
12h30-14h30
14h30-16h30
16h30-17h00

17h00-18h00

18h00-20h00

23/11/13

24/11/13

25/11/13

26/11/13

27/11/13

28/11/13

Café da Manhã

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Café da Manhã
União

Momento COMVIDA e Rejuma

Retorno das
Delegações
8h00-17h00

Chegada

Atividades
Escolas
Pedagogia da
Credenciamento Tv Escola, ANA
Sustentáveis
Cooperação
8h00-18h00
e Akatu
Edgard Gouveia
Fábio Brotto
Preparação
Lanche
Lanche
Lanche
Cerimônia em
Brasília
Atividades
Programa
Órgão Gestor
Nacional Escolas
Almoço
MMA e MEC
Sustentáveis
Almoço
Almoço
Almoço
Programa
Atividades Mapa
Nacional Escolas
dos Brasis
Sustentáveis
Lanche
Lanche
Lanche
Cerimônia em
Programa
Brasília
Nacional
Socialização da
Escolas
Descanso
Atividade Mapa
Sustentáveis
dos Brasis
Jantar

Re-União e
Jantar

Retorno CNTI e
Jantar
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Re-União e
Jantar

Lanche
Momento COMVIDA e Rejuma
Almoço
Socialização das
Oficinas
Lanche

Re-União

Jantar

Almoço

Durante este encontro foi proposta uma atividade em grupos, divididos por região do
país, denominada “Mapa dos Brasis”, com o objetivo de conhecer as ações de educação
ambiental desenvolvidas pelos estados e as que estão em andamento, relacionadas à
transição da escola na direção da sustentabilidade. Para pautar as reflexões duas perguntas
foram feitas.
Segue abaixo as contribuições sistematizadas de cada região.
“Que ações foram desenvolvidas até agora visando contribuir para a transição da escola
na direção de sua sustentabilidade?”
REGIÃO NORTE:


Criação da COM-VIDA e da Agenda 21;



Articulações entre organizações governamentais e não governamentais;



Mobilização nas escolas com o apoio das coordenações pedagógicas
envolvendo comunidade escolar;



Elaboração e implantação de projetos na escola;



Articulações entre projetos de sustentabilidade e culturais com certo grau de
vinculação aos PPP;



Elaboração e execução de Plano de Ação para participação no PDDE Escolas
Sustentáveis;



Criar, ampliar e fortalecer CJ;



Formação continuada de professores;



Processo de conferência na escola.

REGIÃO SUL:


Construção e aprovação da Política Estadual de Educação Ambiental;



Formação continuada em práticas sustentáveis.

REGIÃO CENTRO-OESTE:


Estabelecimentos de parcerias para realização de ações sustentáveis na
escola;



Mobilização da comunidade escolar para diagnosticar os problemas
socioambientais.
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REGIÃO SUDESTE:


Fortalecimento do conceito e da prática de uma cultura de sustentabilidade,
considerando parcerias disponíveis;



Desenvolvimento de ações, nos espaços escolares, que respeitem as
particularidades locais com foco no fazer pedagógico;



Desconhecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental nos sistemas públicos de educação.

REGIÃO NORDESTE:


COM-VIDA, formação e estruturação da rede de ensino;



Resgate do processo de mobilização e fortalecimento de jovens parceiros à
causa socioambiental nos estados;



Sensibilização da comunidade estudantil e não estudantil.

Para a segunda frase orientadora: “Que ações precisam ser desenvolvidas na escola,
para contribuir com sua transição, na direção da sustentabilidade?” os participantes das
cinco regiões brasileiras destacaram as seguintes ações que poderão ser desenvolvidas nos
estados:

REGIÃO NORTE:


Garantir a efetivação das ações no projeto ecopolítico-pedagógico;



Implantar a COM-VIDA em escolas que ainda não possuem;



Continuar as formações/sensibilizações dos diversos atores envolvendo,
contando com recursos financeiros para isso;



Implantar e divulgar os projetos de educação ambiental em parceria escola,
família, comunidade e universidades/faculdades;



Garantir a continuidade dos recursos às escolas;



Parcerias.
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REGIÃO SUL:


Implementar a Política Estadual de educação ambiental e orientações
curriculares estaduais;



Mapear parceiros e redes;



Elaborar Programa de educação ambiental, articulado com o PPP, que forneça
formação continuada à comunidade escolar, dando sustentabilidade à escola
e ao entorno.

REGIÃO CENTRO-OESTE:


Definir, por força de lei, previsão orçamentária para o desenvolvimento do
Programa Escolas Sustentáveis;



Consolidar o Programa Escolas Sustentáveis em todos os níveis e modalidades
de ensino, definindo as responsabilidades de todas as esferas administrativas.

REGIÃO SUDESTE:


Garantir o direito e o apoio à participação que promova o protagonismo
juvenil na escola;



Inserir a educação ambiental e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (DCNEA) no PPP e nas interfaces e atividades de sala de
aula, na organização global de trabalho e na relação com a comunidade;



Potencializar as políticas públicas para as pautas da educação ambiental:
COM-VIDA, Educação Integral, Conselho Escolar.

REGIÃO NORDESTE:


Garantir investimento em escolas sustentáveis (desburocratização e
descentralização para estrutura física, recursos didáticos e recursos
humanos);



Oferecer formação continuada de professores e gestores em educação
ambiental e pedagogias de projetos;



Criar e fortalecer as COM-VIDAS nas escolas públicas e privadas;



Mudar o currículo: mais aberto, inovador, interdisciplinar e contextualizado.
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Quanto à programação dos educadores, ela também foi constituída de momentos de
adensamento conceitual no campo da educação ambiental, como a Roda de Conversa com a
Sra. Sílvia Frei de Sá do Instituto A atu, o Sr. Edgard Rebouças da TV Escola e a Sra. Taciana
Leme da Agência Nacional de Águas. Também nessa perspectiva foi promovido um diálogo
com o Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, representado pelo diretor
do Departamento de Educação Ambiental (DEA/SAIC/MMA) Nilo Diniz e pelo coordenador
geral de educação ambiental (CGEA/DPEDHUC/SECADI/MEC) José Vicente de Freitas, tendo
como convidado o assessor especial do Ministro da Educação Aloisio Mercadante, professor
Marcos Sorrentino.
Diversas atividades foram destinadas à socialização das experiências de cada estado
na condução e execução da IV Conferência, como o trabalho em grupos realizado no Mapa
dos Brasis e o Momento COM-VIDA, pensando em formas de se contribuir para a
continuidade das ações na volta às escolas.
Um momento que causou bastante expectativa durante a etapa nacional foi a visita
ao Palácio do Planalto em Brasília - DF, para encontrar a presidenta do Brasil, Sra. Dilma
Rousseff. Após a leitura da Carta dos Estudantes (Anexo VII), feita por um delegado e uma
delegada, foi entregue à presidente uma caixa contendo os 107 projetos selecionados nas 27
unidades federativas para a etapa nacional, representando as escolas participantes de todo
o país que aderiram ao processo da IV CNIJMA.

Foto 12- Encontro com a Presidenta Dilma Rousseff - Palácio do Planalto

Juntamente com esses projetos foi também entregue a Carta do Órgão Gestor da
Política Nacional de Educação Ambiental (Anexo VIII), com a intenção de fortalecer as
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políticas de juventude e meio ambiente, ampliando a voz de crianças, jovens e educadores,
sintonizados com a construção de escolas sustentáveis.
Av

E

N

Ao final da programação da Etapa Nacional os participantes foram convidados ao
preenchimento facultativo de um formulário de avaliação do evento. Os dados a seguir
foram obtidos a partir da tabulação das respostas, de acordo com o perfil de participação.
O olhar de Estudantes
As oficinas foram atividades bem recebidas pela maior parte dos(as) delegados(as)
sendo avaliadas como ótimas por 74% e boas por 18% desse público.
Algumas respostas obtidas nos questionários de avaliação da Conferência expressam
essa percepção, tais como “teve tudo a ver comigo”, “conheci os animais”, “aprendi muitas
coisas legais em um ambiente agradável”, “aprendi umas coisas ue eu não sabia”, “foi algo
muito divertido e diferente”.
Elas também aparecem no gráfico das “a atividade ue mais gostou” de 27,5% dos
presentes, embora alguns estudantes manifestaram seu descontentamento, em frases como
“dar mais liberdade para os delegados para escolher suas oficinas, ninguém gosta de fazer
algo ue não ueira”, “foi super, mega cansativo”, “não foi a ue eu escolhi, mas deu para
aproveitar”.

Gráfico 3- Avaliação das oficinas pelos estudantes
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Gráfico 4- Atividades que estudantes mais gostaram

Quando questionados sobre a atividade que menos gostaram, 45% dos(as)
estudantes disseram que não houve nenhum aspecto que os tenha desagradado.

O

descontentamento com a sobrecarga de atividades programadas foi expresso por meio de
frases como “ter mais horários para descanso”, “horários pu ados”, “horário menos
cansativo”, “dei ar o horário um pouco mais livre”, “ficamos confusos e cansados”, “diminuir
um pouco os horários”.
A falta de respeito e a intolerância também foram citadas por 7% de estudantes
como os momentos que menos gostaram, justificando suas respostas por meio de frases
como “alguns momentos de intrigas”, “ uando nem todos da plenária ficavam em silêncio”,
“ uando chegamos no Palácio do Planalto fomos maus(sic) recebidos”, “as brigas e ri as,
porque devemos ser unidos”, “algumas coisas dentre as delegaç es, por ue é
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desagradável”, “ uando ouviram ingamentos e desprezaram alguns estados no começo”,
“os conflitos ue aconteceram com algumas pessoas”.
Gráfico 5- Atividades que estudantes menos gostaram

Para os(as) estudantes os aprendizados da Conferência podem ser utilizados em suas
escolas, por meio do compartilhamento dos conhecimentos, em ações como: “compartilhar
com outras pessoas”; “levar os conhecimentos para lá”; “dialogar, falar o ue aprendi”;
“sensibilizar e conscientizar todos os alunos e a comunidade”; “falar sobre as e periências
que tive”; citaram a criação de COM-VIDAS, formação de Coletivos Jovens e outras ações
pós-conferência como “oficinas e palestras”; “cuidar do meio ambiente”; “dar continuidade
aos pro etos sustentáveis”; “praticar o ue aprendi”; “conversar com a diretora da escola”;
“fazendo uma p s-conferência”; “diminuir a energia gasta”; “transmitir os conhecimentos
aos colegas e comunidade de escolar”; “envolver a comunidade e a direção para a
importância dos temas e aprender de forma mais leve, brincando como foi abordado na
palestra sobre pedagogia da cooperação”.
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O olhar de Educadores(as)
O Encontro de Educadores(as) objetivou a garantia da continuidade do processo,
pensando a inserção da Educação Ambiental na sala de aula, no currículo, nas edificações e
nos espaços escolares, bem como:


Fortalecer a Educação Ambiental nas escolas, comunidades e nos sistemas de ensino;



Contribuir para a construção e o adensamento conceitual do Programa Nacional
Escolas Sustentáveis;



Socializar os aprendizados construídos ao longo dos processos estaduais de
Conferência;



Instrumentalizar os participantes para a continuidade das aç es nos estados.
Gráfico 6- Atividades que educadores(as) mais gostaram

Quanto às atividades menos apreciadas, para 23% deste público elas não existiram,
embora 18% expressem descontentamento com o momento de embarque para o hotel,
visto que, por uma questão de capacidade estrutural, os professores não puderam ser
hospedados no mesmo espaço que estudantes e COE.
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Gráfico 7- Atividades que educadores(as) menos gostaram

A falta de momentos para a troca de experiências foi o que menos agradou a 13% de
educadores(as), reafirmada em frases como “pauta com pouca interação e socialização das
aç es relevantes dos estados”, “faltou a troca de e periências dos pro etos por uma escola
sustentável”. Igualmente a falta de pontualidade na condução das atividades foi criticada
por 13% dos educadores e das educadoras presentes.

O olhar da equipe técnica de organização
De acordo com a avaliação feita pela equipe técnica sobre a etapa nacional, o
momento mais apreciado, conforme se observa no gráfico, foi a Noite dos Brasis - atividade
que possibilitou a cada estado divulgar sua cultura, por meio de músicas, poemas e danças
típicas de cada região. Foram momentos coletivos de muita alegria, união e brincadeiras,
mas que geraram também expectativas, nervosismo e, algumas vezes, competição entre os
estados.
A adequação e pertinência dos temas e atividades desenvolvidos na Conferência
foram avaliadas por 51% deste grupo como ótimas e por 30% como boas.
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Gráfico 8- Adequação e pertinência dos temas e atividades

Sugestões para a próxima CNIJMA
Com o intuito de contribuir para o aprimoramento do processo, estudantes e
educadores(as) que estiveram presentes na etapa nacional da IV CNIJMA sugeriram alguns
pontos a serem considerados em uma próxima edição da Conferência.
Considerando o número de avaliações entregues - 111 de educadores (COE e
professores/as) e 465 de estudantes - seguem as propostas que tiveram maior incidência:
Sugestões de Estudantes


Disponibilizar mais tempo de oficinas e mais interação com outros estados;



Respeitar a organização e a pontualidade, para aproveitar e cumprir os
objetivos com respeito e colaboração dos delegados;



Convidar alguns delegados da última conferência para falar sobre sua
experiência;



Estipular um tempo para o uso dos computadores, para que todos possam
utilizar;



Realizar um encontro dos participantes em uma pós-conferência;



Oferecer lanche antes de dormir;



Realizar oficinas mais diversificadas, com mais prática e menos teoria;



Disponibilizar acesso à internet (wi-fi);



Prever mais tempo para brincar, dormir e conversar;



Diminuir o intervalo entre as conferências, para menos de 03 anos;



Possibilitar que os delegados sejam futuros CJ;
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Organizar mais dias de conferência;



Disponibilizar mais facilitadores do CJ;



Convidar o Edgard Gouveia novamente;



Oferecer comidas típicas;



Respeitar a pontualidade e a organização;



Que continuem assim, pois estava tudo legal e divertido.

Sugestões de Educadores(as)


Ampliar a participação de professores(as) e realizar a conferência em local
que professores(as) possam ficar hospedados no mesmo hotel;



Ampliar a divulgação do evento para que a sociedade fique sabendo do
trabalho;



Instruir os acompanhantes e prepara-los para estarem num evento como
este;



Convidar palestrantes mais conhecidos na área de meio ambiente, tais como
Moacir Gadotti e Leonardo Boff;



Cumprir os horários. Atividades ininterruptas causam desgastes (físico e
mental) que afetam o emocional e diminuem a capacidade de aprendizado;



Aplicar essa metodologia nos cursos com professores, realizá-la no
município e que nós sejamos os facilitadores;



Realizar convite formal à OAB de todos os Estados para participarem de
eventos dessa natureza;



Divulgar nos meios de comunicação sobre essas ações;



Promover momentos de lazer para cada delegação ensinar algo do seu
estado;



Oferecer mais palestras que abordem a pedagogia da cooperação;



Promover a inclusão de alunos com deficiência;



Oferecer oficinas para os alunos construírem propostas políticas;



Integrar gestores e professor(a) acompanhante;



Disponibilizar recurso direcionado para que a escola realize conferência e
implemente os projetos de ação;



Socializar os projetos das escolas por uma rede virtual;



Incluir a Trilha da Vida na programação para que todos possam participar;



Disponibilizar mais tempo e espaços para a partilha de ideias e
conhecimentos e para a socialização dos projetos de ação das escolas,
refletindo sobre a realidade e os conflitos presentes no seu cotidiano.
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O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS

A realização da CNIJMA envolveu investimento tanto para o período da preparação,
quanto para a realização das diversas etapas desse processo. Inicialmente foram adotadas as
providências de repasse de recursos às Secretarias Estaduais de Educação para as etapas
preparatórias. Em seguida, foi contratado o serviço de impressão e distribuição do material
pedagógico e, na sequência, foi feita uma mobilização junto a instituições parceiras para a
captação de recursos a fim de viabilizar a realização da etapa nacional.

O apoio financeiro aos estados
Nas edições anteriores, o repasse de recursos aos estados foi feito com base em
Resolução do FNDE ou por convênio. A IV CNIJMA inaugurou uma nova forma de apoio
financeiro prestado pelo MEC aos estados, que foi por meio do Plano de Ação Articulada PAR, cujo recurso foi repassado mediante a aprovação de um plano de trabalho apresentado
pelas Secretarias, visando à realização da etapa estadual e do processo preparatório da
Conferência.
Cada Unidade Federativa elaborou seu PAR, descrevendo as ações, detalhando
etapas, a carga horária, estimando os gastos com encontros regionais e conferência
estadual, por meio da subação 3.2.6.1 – “Organizar e realizar as Conferências Regionais e
Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente”.
Em virtude de algumas Secretarias Estaduais de Educação não terem conseguido
executar o recurso, diante dos procedimentos burocráticos para a utilização do aporte
financeiro, houve necessidade de reprogramação para seu uso, com o objetivo de dar
continuidade às ações propostas, mas dentro do mesmo objeto, evitando sua devolução.
Tendo em vista essas dificuldades enfrentadas no processo de execução, é recomendável o
planejamento de uma ação de assistência técnica junto às Secretarias Estaduais de Educação
para buscar a otimização do trabalho.
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Tabela 11: PAR - Valores repassados pelo FNDE por UF
Total BR
Centro
Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

R$ 6.945.828,60
R$ 805.741,54
R$ 141.925,00
R$ 204.474,70
R$ 215.001,84
R$ 244.340,00
R$ 2.461.699,32
R$ 182.494,00
R$ 351.135,00
R$ 491.113,68
R$ 309.409,20
R$ 192.341,50
R$ 215.621,20
R$ 338.808,70
R$ 237.070,00
R$ 143.706,04
R$ 1.708.618,48
R$ 166.346,10
R$ 283.854,40
R$ 211.527,90
R$ 284.520,28
R$ 250.437,80
R$ 195.332,00
R$ 316.600,00
R$ 1.214.168,60
R$ 224.046,97
R$ 349.531,63
R$ 254.576,00
R$ 386.014,00
R$ 755.600,66
R$ 301.980,00
R$ 246.372,66
R$ 207.248,00

Total
DF
GO
MS
MT
Total
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Total
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Total
ES
MG
RJ
SP
Total
PR
RS
SC

Tabela 12: Os investimentos na IV CNIJMA
Descrição

Valores (R$)

Processo Pré-conferência - Produção de Material Didático e distribuição

2.648.100,00

Apoio financeiro aos estados

6.945.829,60

Infraestrutura da etapa nacional (espaço físico, programação cultural,
hospedagem, alimentação, serviço de facilitadores, oficineiros,
especialistas/palestrantes)

1.178.990,00

Infraestrutura da etapa nacional (locação de equipamentos, kit dos
participantes, translado, serviço de recepção, informática e audiovisual)
Total

469.307,00
11.242.226,60
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Iniciativas de Educação Ambiental nos Estados

O processo das Conferências Infantojuvenis pelo Meio Ambiente propiciou iniciativas
expressivas de educação ambiental nos Estados, a partir das reflexões, atividades e ações
propostas, que podem favorecer a construção de políticas públicas. Algumas delas,
conforme informações obtidas junto às Secretarias de Educação estão relacionadas a seguir.


Acre construiu em 2007 a cartilha “Educação Ambiental na Escola”. Com a
realização das conferências, o tema da educação ambiental ganhou um
destaque nos projetos escolares. A SEE no seu plano de trabalho para 2014
prosseguirá com as ações de educação ambiental, com ações que
possibilitem o uso da cartilha em sala de aula;



Alagoas elabora o "Plano Estadual de Educação” - documento norteador da
política educacional para o sistema estadual de ensino. E o planejamento
anual da SUPED com previsão para realização de encontros e seminários;



Amapá construiu, com a participação dos suplentes da conferência, o
Tratado para as Escolas Sustentáveis no Amapá, documento orientado pelas
técnicas da Unidade de Educação Ambiental da SEED/AP, e posteriormente
entregue ao Governador do Estado, durante o evento da II CNIJMA;



Ceará houve subsídios para elaboração de Diretrizes Estaduais de Educação
Ambiental, com orientações gerais sobre Escolas Sustentáveis para a Rede
Pública de Ensino;



Distrito Federal está em vias de assinatura da Minuta de Portaria da Política
de Educação Ambiental da SEDF. A Coordenação de Educação Ambiental e
Saúde CEAS pretende elaborar documentos através de portarias e do
diálogo interinstitucional com a Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental da Bahia / Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental CIEA;



Espirito Santo, procurando integrar ações abrangidas no processo da IV
CNIJMA, inseriu ações educativas no Plano de Ação da Unidade
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Administrativa para o fortalecimento das COM-VIDAS e diálogos sobre
Escolas Sustentáveis;


Maranhão destaca as Diretrizes Curriculares do Estado do Maranhão e o
Plano Estadual de Educação Ambiental (em construção), o Plano de Ação da
Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONSEMA, e reestruturação da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA.



Mato Grosso elaborou textos orientadores sobre Escolas Sustentáveis,
disponíveis

na

página

da

Seduc-MT

http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=484&parent=474)/2010

e

realizou o 1º Encontro Estadual das Escolas Sustentáveis e COM-VIDAS de
Mato Grosso;


Pará por meio de sua SEDUC aderiu ao Convênio MEC/SECADI-UFPA/ICED
para realização de Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização para
professores. Projeto de realização de Seminário da Diversidade no primeiro
semestre de 2014 para gestores, técnicos e professores da rede SEDUC com
vistas à inserção no PPP das escolas dos temas da diversidade;



Paraíba utilizará como base da Política Estadual de Educação Ambiental - Lei
nº 7.718/2005 e também a Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental - CIEA (em fase de formação). Será redigido documento que
institua uma Coordenação Específica que possa trabalhar de forma concreta
as ações de EA nas atividades escolares (projetos, ações). Na capital, tal
Coordenação já existe e será dotada de recursos para que as ações de EA já
existente sejam executadas;



Pernambuco elaborou o Caderno de Orientações Curriculares em Educação
Ambiental, publicado em 2011;



Piauí lançou as Diretrizes Curriculares do Estado;



Rio de Janeiro elaborou projetos;



Rio Grande do Norte elaborou uma carta encaminhada à governadora e
presidente da Assembleia Legislativa, com proposta de ação que aponta
caminhos para implementação de escolas sustentáveis;
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Roraima desenvolveu ações de fortalecimento das COM-VIDA e agendas
ambientais escolares incluindo escolas indígenas; ações de formação do
docente em sala de aula; fortalecimento do CJ; sensibilização de gestores e
coordenadores pedagógicos para o fortalecimento das ações de educação
ambiental;



São Paulo, em cada uma das Conferências Regionais, proporcionou a
participação dos(as) professores(as) em espaços de diálogo sobre o processo
de conferência e sua formação em escolas sustentáveis. Também incentivou
a elaboração de documentos relacionados às políticas públicas de educação
ambiental nas suas regiões. Posteriormente, na Conferência Estadual, esses
documentos foram retomados e fundamentaram o documento dos
professores do Estado de São Paulo, que será compartilhado com as redes
de ensino;



Tocantins pretende reproduzir o livreto "Vamos Cuidar do Brasil com Escolas
Sustentáveis - Educando-nos para pensar e agir em tempos de mudanças
socioambientais globais", para ser utilizado na atividade de formação de
professores, uma reprogramação do Plano de Ações Articuladas – PAR;



"Projeto Pegada Ambiental”: refere-se à catalogação e diagnóstico das ações
em Educação Ambiental com a finalidade precípua de promover maior
sinergia e organicidade às ações desenvolvidas no âmbito da Coordenação
de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria de Estado - CEAS/SEEDUC,
contribuindo assim para o enraizamento das práticas pedagógicas (e dos
seus princípios) nos espaços escolares de sua Rede de Ensino, e junto às
comunidades (escolar e local) atendidas. Em execução desde 2012;



“Pro eto Letramento Ambiental” - Identificação do Objeto: A Coordenação
de Educação Ambiental e Saúde (CEAS), órgão vinculado a Subsecretaria de
Gestão de Ensino (SUGEN), na Superintendência Pedagógica (SUPED) da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), no bojo de
suas atribuições institucionais, apresenta o Projeto Letramento Ambiental,
proposto em parceria com o Núcleo de Referência em Educação Ambiental
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NUREDAM/UERJ), a ser
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realizado nos anos de 2014/2015, com o objetivo de reproduzir a
metodologia desenvolvida no Projeto Espaços Educadores Sustentáveis, de
modo a ser disseminada em todas as unidades escolares da rede de ensino
do estado do Rio de Janeiro. Este objetivo se consolida na reprodução, em
larga escala, do material pedagógico produzido no Projeto Piloto de
construção de Espaços Educadores Sustentáveis da CEAS/SEEDUC, cuja
metodologia explicita os produtos necessários e acessíveis para construção
de uma escola sustentável, a partir de um portal interativo e em
permanente desenvolvimento.

67

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intencionalidade de apoiar as escolas, contribuindo para sua transição em direção à
sustentabilidade,

foi

um

longo

processo

formativo,

que

envolveu

estudantes,

educadores(as), comunidades escolares em todo país, com um total de 16.538 escolas
participantes.
As informações obtidas por meio dos dados apresentados neste documento, bem
como as sugestões dos(as) estudantes e educadores(as) brasileiros para uma próxima edição
da Conferência devem servir de subsídio para a proposição de futuras atividades e ações
estruturantes da política pública de educação ambiental, que envolvam sistemas de ensino,
escolas e comunidades escolares.
É importante ressaltar o caráter processual e não pontual da Conferência. Cada nova
edição tem a missão pedagógica de melhorar os processos anteriores. Essa 4ª edição contou
com o acúmulo de experiências das edições anteriores e, por se tratar de uma ação
intersetorial, dependeu da articulação entre os diferentes segmentos da sociedade
envolvidos e de uma gestão participativa e compartilhada com os diferentes parceiros
envolvidos na gestão da política nacional de educação ambiental, nas três esferas de
governo, incluindo gestores governamentais e representantes das diversas organizações da
sociedade. Para a próxima edição, é fundamental que o material de apoio pedagógico seja
disponibilizado às escolas com antecedência para possibilitar seu melhor aproveitamento
nas pesquisas e produção de conhecimento.
Um ponto relevante a ser considerado foi a ausência de projetos elaborados por
estudantes com deficiência, razão pela qual é recomendável que esses estudantes tenham
sua participação incentivada em uma próxima edição da Conferência.
A realização da CNIJMA seguiu o planejamento de um conjunto de atividades, que
foram desencadeadas a partir do momento de sua formalização institucional, com a
publicação da Portaria Interministerial, até a culminância com o encontro final. Todo o
processo exigiu estratégias e cuidados com o aporte conceitual, com a metodologia e com a
logística, em função do público envolvido nas diversas etapas da conferência e da
responsabilidade inerente a todo processo educativo.
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Certamente, ainda há muito o que ser feito para que as unidades de ensino sejam
espaços educadores sustentáveis a fim de responder às novas demandas nascidas no bojo
das mudanças socioambientais globais. Dessa forma, faz-se necessário o trabalho
continuado, permanente e transformador dessa ação.
Nessa 4ª edição, o planejamento considerou as ações relacionadas a seguir, que
contribuíram com a gestão ao longo do processo de realização da CNIJMA:


Providências para constituição de equipe técnica direcionada para essa ação,
pelo MEC e pelo MMA;



Revisão/atualização, editoração, produção e distribuição dos materiais de
apoio pedagógico;



Definição do público de estudantes a serem priorizados para a escolha de
delegados e delegadas nas etapas estaduais para participarem do encontro
final da conferência;



Elaboração do Regulamento Nacional, que é o documento orientador;



Provisionamento e repasse dos recursos aos estados, incluindo agenda de
assistência técnica;



Constituição de um Comitê Nacional com representação intersetorial,
governamental e não governamental, de abrangência nacional;



Articulação de um Comitê interno no MEC, envolvendo a parceria com outras
Secretarias estratégicas;



Elaboração de um plano de comunicação para divulgação da conferência;



Realização de uma agenda de formação para os diferentes segmentos
envolvidos;



Elaboração de um projeto executivo para a subsidiar a captação de recursos;



Planejamento da metodologia do encontro final.

69

RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo I – Portaria Interministerial - Regulamento Nacional
Anexo II – Projeto Executivo da IV CNIJMA
Anexo III – Apresentações para reuniões com o CNN
Anexo IV – Chamada pública Coletivos Jovens (CJ)
Anexo V – Manual para Formação de facilitadores
Anexo VI – Guia do Participante (etapa nacional)
Anexo VII – Carta apresentada pelos jovens da IV CNIJMA à Presidenta do Brasil
Anexo VIII – Carta apresentada pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação
Ambiental à Presidenta do Brasil
Anexo IX – Síntese da consolidação de dados gerais registrados pelas escolas na Etapa Local
– Conferência na Escola
Anexo X – Relação dos projetos selecionados por UF na etapa estadual
Anexo XI – Formulários para autorizações
Anexo XII – Instrumentos de avaliação encontro COE
Anexo XIII – Instrumentos de avaliação encontro final Educadores
Anexo XIV - Instrumentos de avaliação encontro final delegados(as)
Anexo XV – Materiais Pedagógicos
Anexo XVI Vídeo encontro final

70

EQUIPE TÉCNICA
Ministério da Educação
Daisy Elisabete de Vasconcelos Cordeiro, Eneida Maekawa Lipai, Jane Fátima Fonteneles
Fontana, Lourival Inácio Batista, Luana Cristeli Sena, Magda Pereira Pinto, Naiara Moreira
Campos, Rodrigo de Oliveira Júnior, Simone Portugal, Tereza Moreira, Thelmy Resende,
Ricardo Veronezi Ferrão, Jefferson Sooma.
Ministério do Meio Ambiente
Cristiano Cunha Pereira, Neusa Helena Rocha Barbosa, Taiana Brito Nascimento
Comitê Consultivo Nacional
Ministério do Meio Ambiente / Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio
Ministério da Justiça / Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Ministério do Desenvolvimento Agrário / Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA
Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
Secretaria Geral da Presidência da República - SGPR
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME
Rede Universitária de Programas em Educação Ambiental - RUPEA
Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade - REJUMA
Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA
Associação Nacional de Dirigentes Municipais de Meio Ambiente - ANAMA
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (dos estados) - CIEA
Confederação Nacional Dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
Apoio Técnico
Roney Evangelista de Souza, Rosileide de Oliveira Gomes de Moraes
Agradecimentos
Às comunidades e escolas que atenderam a convocação da IV CNIJMA, às Comissões
Organizadoras Estaduais e à Distrital, aos Coletivos Jovens de Meio Ambiente e ao Comitê
Consultivo Nacional.
71

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania
Coordenação Geral de Educação Ambiental
Esplanada dos Ministérios – Bloco- L- Edifício Anexo I, sala 419
CEP: 70047-900- Brasília- DF
Tel.: 55-61- 2022.9192
http://www.mec.gov.br

Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental
Departamento de Educação Ambiental
Esplanada dos Ministérios – Bloco B, sala 953
70068-900 – Brasília – DF
Tel: 55 61 2028.1207
http://www.mma.gov.br

72

