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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores Ensino 

Fundamental Anos Finais (EFAF), 

 

Devolutiva da Orientação Técnica da V Conferência Nacional Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente   envolvendo os Professores Interlocutores de Educação 

Ambiental que foi realizada no dia 06/03/2018 nas dependências do Museu 

da Água. 

De acordo com o cronograma de ações da DER Piracicaba, tratado com os 

professores, a Conferência na Escola (etapa obrigatória) deverá ocorrer até 
o dia 31/03/2018. 

 
Neste período as Unidades Escolares   devem garantir a elaboração do projeto 
de ação/ações em prol de uma “Escola que cuida das águas”, por isso é 

importante a o empenho de todos na escola para a realização da conferência.  

Na Orientação Técnica foi acordado com os professores o desenvolvimento 
de atividades nas Unidades Escolares, seguindo o cronograma de ações:  

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES (MARÇO/ABRIL):  
 

Datas Ações previstas 

06/03 Orientação técnica – professores interlocutores de E.A. 

07 a 13/03 Repassar as informações em ATPC para socializar o 

trabalho e buscar parcerias com outros professores.  
 
Organizar o estudo sobre a temática Água e as discussões 

sobre os problemas socioambientais da escola e seu 
entorno com a(s) sala(s) de aula(s) – turma(s) 

escolhida(s). 
 

14 a 20/03 Organizar as oficinas de futuro nas salas de aula e definir o 
Projeto de ação para a escola = Conferência na escola  

Fotografar, filmar, registrar TODAS as ações. 
 



22/03 – DIA 
MUNDIAL DA 
ÁGUA a 27/03 

 
 

 

- Reunir um grupo de estudantes que se responsabilizará 
pela construção do material educomunicativo e elaborar um 
Painel de fotos, vídeo, banner, etc, conforme descreve o 

Manual orientador da conferência Disponível em: 
https://goo.gl/k4AePa   página 6. 

 
- Escolher o (a) delegado (a) e seu (sua) suplente, que 

poderão ser os coordenadores do grupo responsável pelo 
material educomunicativo - conforme Regulamento 
Estadual da V CNIJMA Disponível em: 

https://goo.gl/Ba2WCp - página 10. 
 

28/03 a 03/04 Cadastro no site do MEC do projeto da escola conforme 
Regulamento Estadual da V CNIJMA Disponível em: 

https://goo.gl/Ba2WCp - página 30. 
 

04 a 06/04 Entrega da documentação digitalizada (pen drive ou CD)*  

no protocolo da Diretoria de Ensino A/C Luciana e Marly 
(Núcleo Pedagógico) conforme Regulamento Estadual da V 

CNIJMA Disponível em: https://goo.gl/Ba2WCp - páginas 
11 e 12. 

 
* Envelope com check list entregue aos professores no dia 
da orientação. 

  

 

 
 

Segue em anexo material de apoio para organização destas ações: 

Site da Conferência:    

                                                                      
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/ 
 

Vídeo V Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – site do MEC. 
Disponível em: 

 
 http://conferenciainfanto.mec.gov.br/video-passo-a-passo-para-

participacao-na-v-conferencia 
 
 

- Pauta da Orientação Técnica realizada em 06/03/2018 (em anexo); 
 

- Roteiro simulação da conferência na escola (em anexo). 
 
 

 
 

Contamos com a colaboração de todos. 

 Atenciosamente, 

 PCNPs Marly Marsulo (Biologia) e Luciana Victória (Ciências)  
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De Acordo 

 

 

Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino 


