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  Informação nº 01: V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 
Meio Ambiente (CNIJMA): material de apoio para a mobilização 
no Estado de São Paulo 

  

Prezados(as) Dirigentes Regionais de Ensino, 

Conforme publicado no Boletim nº 219 (de 27/08/2017, informação nº 02), as escolas 

estaduais, municipais e privadas do Estado de São Paulo estão convidadas a participarem da V 

Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), cujo tema será “Vamos 

Cuidar do Brasil cuidando das águas”.  

Para subsidiar as equipes dos Núcleos Pedagógicos das Diretorias Regionais de Ensino 

no processo de mobilização das redes de ensino, indicamos os seguintes materiais de apoio 

(acesso aos links verificados em 23/01/18): 

 

•  Videoconferência “V CNIJMA” (10/10/2017) produzida pela SEE-SP e COE-SP: na videoteca da 

Rede do Saber (www.rededosaber.sp.gov.br) e no link: https://goo.gl/rqzVYK 

 

• Apresentação elaborada pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente: 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/apresentacao-V-CNIJMA-

resumida-04-dezembro-2017.pdf  

 

• Portaria Interministerial nº 9, de 19/12/2017: 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/mec-portaria-interministerial-09-

19122017.pdf  

  

• Vídeo Passo a Passo para participação na V CNIJMA: 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/video-passo-a-passo-para-participacao-na-v-conferencia  

 

• Passo a Passo para a Conferência Infantojuvenil de Meio Ambiente na Escola: 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/passo_passo_vcnijma_11112017.pdf 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/
https://goo.gl/rqzVYK
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/apresentacao-V-CNIJMA-resumida-04-dezembro-2017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/apresentacao-V-CNIJMA-resumida-04-dezembro-2017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/mec-portaria-interministerial-09-19122017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/mec-portaria-interministerial-09-19122017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/video-passo-a-passo-para-participacao-na-v-conferencia
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/passo_passo_vcnijma_11112017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/passo_passo_vcnijma_11112017.pdf
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• Folder de divulgação da V CNIJMA: 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/folder_2017_vcnijma_versao_co

m_dada_04112017.pdf  

 

•  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-

rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192 . 

 

Solicitamos o apoio das 91 Diretorias Regionais de Ensino para divulgarem as diretrizes 

gerais frente aos gestores, professores, estudantes e comunidade escolar, mobilizando as 

escolas para que incluam essa ação no planejamento do primeiro semestre de 2018. 

Lembramos que as escolas terão até 31 de março para realizarem a conferência e elaborarem o 

plano de intervenção. 

 

Importante: Em fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Comissão 

Organizadora Estadual, divulgará o Regulamento Estadual para subsidiar as DEs no processo de 

mobilização das redes de ensino.  

 

Contamos com a habitual colaboração. Para mais informações: 

• Ministério da Educação 

Site oficial da V CNIJMA: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/ 

E-mail: ambiental@mec.gov.br 

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

Facebook: https://www.facebook.com/V-cnijma-1990581417850986/ 

Telefone: 61 - 2022-9195/9192 

 

• Comissão Organizadora Estadual - Estado de São Paulo: 

E-mail: vconferenciainfanto.sp@gmail.com 

Blog: https://vconferenciainfantosp.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/folder_2017_vcnijma_versao_com_dada_04112017.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/material_grafico/folder_2017_vcnijma_versao_com_dada_04112017.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
mailto:ambiental@mec.gov.br
mailto:vcnijma@gmail.com
https://www.facebook.com/V-cnijma-1990581417850986/
mailto:vconferenciainfanto.sp@gmail.com
https://vconferenciainfantosp.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vconferenciainfanto.sp
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Telefones: 11 – 3866-0647/0638/0648 (Andréia Cardoso, Ana Joaquina Sallares e Sergio Damiati - 

Secretaria de Estado da Educação – CGEB/CEFAF) 

 

 

 Informação nº 02: Publicação “Práticas Escolares de Inclusão 
Educacional: experiências compartilhadas por educadores da Rede 
Estadual de Ensino – Volume II”   

 

O Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado 

(CAESP), divulga o segundo volume da publicação “Práticas Escolares de Inclusão Educacional: 

experiências compartilhadas por educadores da Rede Estadual de Ensino”. A publicação foi 

organizada pela equipe NINC a partir de artigos e relatos recebidos de profissionais da Rede, 

mediante chamada feita em meados de 2017 a todas as Diretorias de Ensino, por meio do 

Boletim CGEB, dando continuidade ao Volume I, publicado em 2016.  

Agradecemos imensamente a participação de todos os Professores, Professores 

Coordenadores, Diretores, Supervisores de Ensino e Parceiros, pela escrita e envio dos diversos 

textos, e parabenizamos pelos trabalhos realizados e sistematizados nesse registro. Informamos 

que os artigos não contemplados poderão ser incluídos em uma terceira publicação (Volume III), 

no próximo ano.  

Esperamos que esta publicação promova a necessária visibilidade de práticas escolares 

que contemplem a Educação para as Relações Étnico-Raciais, a Escolarização no Sistema 

Socioeducativo, a Educação Escolar Quilombola, a Diversidade Sexual e Gênero, a Educação 

Escolar Indígena e o EJA no Sistema Prisional, inspirando novas ações na Rede.  

Clique aqui para acessar a publicação, disponível também na Intranet. 

Pedimos a todas as Diretorias de Ensino que divulguem amplamente essa publicação 

junto às escolas e todos os profissionais da Rede. Boa leitura e boas trocas de experiências. 

Contato: cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br 

  

CEFAF 

NINC/CAESP  

https://drive.google.com/file/d/1AYjIFo5hMTQA1woe9DRNSugC5UA7Wrp6/view?usp=sharing
mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Página 6 de 6 

 

 

  

Informação nº 03: Intensificação das ações de controle da Febre 
Amarela Silvestre 

  

Tendo em vista o alcance de informações qualificadas e a necessidade de esclarecer as 

principais dúvidas sobre a transmissão e prevenção da febre amarela no Estado de São Paulo, 

disponibilizamos o material enviado pela Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD/SES, 

Divisão de Vigilância Epidemiológica. 

Recomendamos o acesso ao link http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-

epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/ no qual se encontra uma lista de municípios com 

recomendação de vacinação (com atualização constante, sendo a última de 12/01/2018: 

https://goo.gl/A397yd). 

A febre amarela é uma arbovirose, ou seja, doença transmitida por um inseto infestado 

pelo vírus amarílico, que se apresenta sob duas formas: a silvestre e a urbana. Na forma 

silvestre, a doença não pode ser erradicada, pois o vírus circula naturalmente no ambiente entre 

primatas não humanos (macacos) e insetos (mosquitos). Estes transmitem a doença aos seres 

humanos após picar macacos contaminados. Assim, os macacos são hospedeiros do vírus 

amarílico e o ser humano é hospedeiro acidental -urbano. Portanto, é importante divulgar que os 

macacos são “sinalizadores” de que há a possibilidade de infecção dessa arbovirose na região em 

que se encontram e não devem ser alvo de eliminação. 

Contato: eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br Tel.: (11) 3866-0641 

CEFAF/Área de Ciências da Natureza 

https://drive.google.com/file/d/1KSgDg54zHCiSyiNJCFlIQ-f23zLT9mBn/view?usp=sharing
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
https://goo.gl/A397yd
mailto:eleuza.guazzelli@educacao.sp.gov.br
tel:(11)3866

