
LANÇAMENTO DA V CNIJMA PARA AS ESCOLAS DO ESTADO DO PARANÁ 



LANÇAMENTO OFICIAL DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL 
PELO MEIO AMBIENTE NO ESTADO DO PARANÁ 



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 levem 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, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e 

com o 8º Fórum Mundial da Água.  

Traz a dimensão social e política da questão da Água para os 

diálogos realizados nas escolas e comunidades, percebendo a 

água em suas múltiplas dimensões. 

 



OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA 

- Mobilizar a comunidade escolar para realizar processos educativos 

sobre a dimensão socioambiental sobre a temática Água; 

 

- Fortalecer a educação ambiental na educação básica; 

 

- Contribuir para a implementação da Lei nº 9.795/1999, e da Lei Federal 

nº 9.433/97 (Lei de Águas), das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Ambiental- CNE/CP nº 02/2012 e as Normas Estaduais de 

Educação Ambiental para o Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação 

04/2013, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do Estado do 

Paraná. 

 



PRINCÍPIOS DA CONFERÊNCIA 

 Jovem educa jovem 

 Jovem escolhe jovem 

 Uma geração aprende com a outra 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferência na Escola 

 Pretexto pedagógico para: 

  estudo do tema,  

 eleição de um projeto de ação  

 eleição representante da escola para as etapas seguintes.  

 envolver toda a comunidade escolar, de todos os turnos sem restrição de faixa 

etária e série. 

 

Consultar e seguir as orientações do Passo a Passo sobre a Conferência na Escola. 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferência na Escola 

Consultar e seguir as orientações do Passo a Passo sobre a Conferência na Escola. 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferência na Escola 

 Destaque: 

1- Antes da Conferência 

a) Estudo do tema – Vamos Cuidar do Brasil cuidando das Águas 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1385 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1385


ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

b) Preparação da Conferência na Escola 

Elaboração do Projeto de Ação, levando em consideração o local onde se vive, sua 

bacia hidrográfica, sua escola. 

 

O que deve ser feito: 

Um diagnóstico da situação da água na escola e em seu entorno; 

Pesquisar, estudar e levantar os problemas relacionados ao tema; 

Escolher o principal problema a ser enfrentado; 

Elaborar um projeto de ação com estratégias para solução do problema; 

Definir dia, hora e local da Conferência; 

Escolher um facilitador ou facilitadora para coordenar os trabalhos; 

Organizar a apresentação do projeto de ação para receber contribuições da 

comunidade escolar; 

Divulgar a conferência, envolvendo a comunidade escolar na realização das ações 

planejadas. 

 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 

 

c) Como fazer o Projeto de Ação: 

O Projeto de Ação está detalhado no passo a passo da página 16 a 21. 

Atenção: 

Como avaliar o projeto? 

Nas páginas 20 e 21 temos algumas perguntas que direcionam e auxiliam a 

elaboração do projeto de ação: o antes e depois da proposta e execução do 

projeto. 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 

 

2-Durante a Conferência – Dia da Conferência na Escola 

Destaque: 

a) Apresentando os Projetos de Ação 

Um(a) representante dos(as) estudantes deve fazer essa apresentação 

informando: 

● Qual o problema priorizado? 

● Qual a ação escolhida para enfrentá-lo? 

● Qual o objetivo dessa ação? 

● Quem são os responsáveis e parceiros? 

● Onde, quando e como ela acontecerá? 

● Que recursos são necessários? 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

  c) Eleição do delegado(a) e suplente 

 

A eleição deve ser conduzida de forma democrática, seguindo o princípio “jovem 

escolhe jovem”.  

 

Os (as) delegados (as) e seus suplentes eleitos (as) deverão  estar cursando 

os anos finais do ensino fundamental até o período da Conferência Estadual 

e ter entre 11 e 14 anos no período da Etapa Nacional da V CNIJMA. O 

suplente irá participar das etapas seguintes em caso de impedimento de 

participação do delegado(a) titular. 

 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

d) Registro de Conferência na Escola 

 É obrigatório preencher os formulários nos dois sites, MEC e SEED, para que a 

escola possa participar das etapas subsequentes da V CNIJMA sendo necessário 

anexar, nos dois sites os seguintes arquivos:   

*uma foto que registre a Conferência na Escola; 

*uma foto do(a) delegado(a) e seu/sua respectivo(a) suplente; 

*material de educomunicação, conforme especificado no item V.1, letra c, do 

Regulamento Estadual 

 

e) De olho no prazo: 

 A Conferência na Escola deve ocorrer até no máximo 16 de março de 2018. 

 

 Os cadastros deverão ser preenchidos até no máximo 21 de março de 2018. 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferência Regional 

 A Conferência Regional será realizada por Educomunicação. 

 

 A COR  encaminhará as escolas que realizaram a Conferência na Escola  uma 

ficha de identificação, que deverá ser preenchida e encaminhada, juntamente 

com o vídeo, para o e-mail da COR do NRE, até o dia 21 de março de 2018. 

 

Importante: 

O delegado apresenta a proposta selecionada por meio de um vídeo, de 05 a 10 

minutos, o qual será encaminhado a COR. Este vídeo será apresentado ao júri 

que selecionará as 03 (três) propostas que seguirão para Conferência Estadual. 

 

Etapa Regional de 22 a 26 de março de 2018 
 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferência Estadual 

Espaço de intercâmbio que tem por objetivo aprofundar os estudos e diálogos 

sobre o tema da Conferência a partir da perspectiva estadual. 

Público alvo: 96 delegados(as) eleitos(as) nas regionais, 32 adultos 

acompanhantes das regionais e 22 membros da COE e SEED. 

Na  Conferência Estadual será  realizada a eleição  da delegação  e  de 

um  projeto de ação escolhido do conjunto de propostas das escolas que 

representará o Estado na Conferência Nacional. 

 

Conferência Estadual: 24 a 27 de abril de 2018 em Foz do Iguaçu. 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

Delegação Estadual para Nacional 

Será composta por até 19 delegados(as) dos quais:  

 16 (dezesseis) serão os(as) delegados(as) escolhidos na Etapa Estadual 

respeitando-se os critérios estabelecidos no item V.3, letra “d” do 

Regulamento Estadual; 

 03 (três) serão delegados(as) representantes das Escolas de comunidades 

Indígenas, Quilombolas e de Assentamentos, para os quais será reservada 

uma vaga por segmento.  

 1 (um) professor orientador da proposta. 

 3 (três) integrantes da COE. 

 



ETAPAS DA CONFERÊNCIA 

 Conferencia Nacional 

Encontro nacional das delegação estaduais para realização de oficinas, 

atividades culturais e diálogos sobre o  tema  Água,  a partir dos projetos de 

ação selecionados nas etapas Estaduais e Distrital. 

Previsão: junho de 2018 em Brasília. 

 



Qualquer dúvida entre em contato com o 

Técnico de Educação Ambiental do seu 

Núcleo Regional de Educação. 

 

 

 
Comissão Organizadora Estadual – COE/PR 

V Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente ( 

VCNIJMA) 


