
 
 
A 5ª edição da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) já sendo preparada em               
todo o país. A etapa local da CNIJMA será realizada nas Unidades Escolares até o dia 31 de março de 2018,                     
momento em que será elaborado o Projeto de ação de cada escola tendo como foco o lema "Vamos Cuidar                   
do Brasil Cuidando das Águas". 
 
Segundo Neiva Célia Basseto Simon Ribeiro, Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico (PCNP) da             
Diretoria de Ensino - Região de Penápolis, “a conferência estimula o desenvolvimento de ações de Educação                
Ambiental de forma integrada e interdisciplinar, conforme as orientações expressas nas Diretrizes            
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e             
também as discussões da proposta da Base Nacional Comum Curricular”. 
 
Penápolis já mobilizada 
No dia 09 de março de 2018, a Diretoria de Ensino realizou encontro na Rede do Saber - EE Adelino Peters                     
com Professores Coordenadores e representante de alunos das Unidades Escolares, promovendo atividades            
de sensibilização e aprofundamento do tema da conferência. O encontro teve a finalidade de fornecer               
orientações sobre o evento, incentivando e mobilizando alunos e professores no desenvolvimento de ações              
que possam tornar as escolas um espaço educador sustentável e subsidiar as Unidades Escolares para a                
participação em todas as etapas da Conferência Nacional.  
 

 
Oficina de Futuro desenvolvidas no encontro: “Árvore dos sonhos” e “As pedras no caminho” 

 
Para Neuman Pinheiro, também PCNP da DE Penápolis, atuante ambientalista local, “o desafio de cada               
unidade escolar, no contexto da Conferência, será dialogar de forma participativa sobre os problemas              
socioambientais locais, reconhecer a situação da escola e elaborar um projeto de ação sobre a temática da                 
água, sendo preciso combinar ações coletivas que possam realmente transformar as nossas relações com o               
meio ambiente e consequentemente o cuidado com as águas. 



 
Palestra Magna  
No mesmo encontro, no período da tarde, no salão nobre da EE Dr. Carlos Sampaio Filho, ocorreu uma                  
palestra magna com o tema “Água – recursos hídricos – usos, conflitos e regulamentação” pelo Pesquisador,                
Biólogo e Mestre Lucinei Aparecido Euzébio, também nosso Dirigente Regional de Ensino, que expôs as               
diversas vertentes do tema, cenários nacional e internacional e debate com os alunos sobre o uso da água e                   
o consumo consciente. 
 

 
Biólogo Lucinei Euzébio - Dirigente Regional de Ensino 

 

 
Professores e alunos participando da palestra. 

 
Já Elizete Buranello, PCNP de Geografia da DE Penápolis, entusiasta do tema, salienta que “a conferência é                 
um processo que pretende levar o debate sobre as questões socioambientais às escolas e às comunidades                
atendendo aos preceitos legais da Política Nacional de Educação Ambiental”. 
 
Cronograma 
Confira abaixo o calendário da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente: 

- Conferência na Escola: até 31 de março de 2018 
- Registro da Conferência na Escola no site do MEC: até 3 de abril de 2018 
- Conferência Estadual/Distrital: até 9 de maio de 2018 
- Registro das Conferências Estaduais: até 11 de maio de 2018 
- Etapa final da V CNIJMA: 15 a 19 de junho de 2018 
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