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Relato Conselho do CCNH
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Pauta Suplementar: Alteração de plano de trabalho - cooperação UFABC e
Secretaria da Educação de São Paulo (SEE-SP) para a realização da V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA)
Relator: Ronei Miotto
Contexto e Histórico:
É breve o relato: em sua Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 2018, o ConsCCNH
aprovou, por unanimidade, o plano de trabalho referente à proposta de cooperação da
UFABC com a Comissão Organizadora Estadual (COE) em articulação com a
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) na realização das
atividades relacionadas às etapas preparatórias da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Em 03 de agosto, a profa. Natalia Lopes solicitou à
Direção do CCNH a apreciação por parte do ConsCCNH de modificações no Plano de
Trabalho original. As mudanças justificam-se pelo fato do recurso anteriormente
previsto não ter sido liberado a tempo para aplicação na V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA), mas estar disponível para aplicação
pós V CNIJMA.
Avaliação:
Com a ajuda da DAD, em especial da Servidora Ana Carolina, a quem agradeço pela
cooperação, foi possível determinar as diferenças entre os dois Planos de Trabalho
apresentadas na Tabela 1. As diferenças são condizentes com a atualização do
projeto, ou seja, passam de realização de etapas preparatórias para a concretização
de etapas pós V CNIJMA.
O Plano de Trabalho está alinhado com a Missão do CCNH, especialmente no que
tange à promoção e divulgação das Ciências para a comunidade escolar.
Conclusão:
Diante da constatação de que as mudanças no Plano de Trabalho são
plenamente justificáveis e considerando seu alinhamento com a Missão do
CCCNH, o parecer é favorável a aprovação do Plano em sua forma atual.
Caso não haja impedimentos ou dúvidas, sugere-se a promoção do item à
Ordem do Dia para votação terminal.
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Item do Plano de Trabalho
Título
Objeto

Versão 1 (aprovado em 11/12)
Realização de Etapas da V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA).
Realização atividades relacionadas às etapas preparatórias da
V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente;
captação de recursos; espaço físico; ampliação da discussão
das questões socioambientais relacionadas à água.

Versão 2 (atual)
Realização de etapas pós V CNIJMA.

Realização atividades relacionadas às etapas pós V
CNIJMA, especialmente a organização do I Encontro
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do Estado de São
Paulo (I EIJMASP); fortalecimento da educação
ambiental nas escolas paulistas; ampliação da
discussão das questões socioambientais relacionadas à
água.
Apresentação
Processo formativo; mobilização de escolas de Educação Fortalecimento do processo da CNIJMA nas escolas do
Básica.
estado para a promoção de uma educação ambiental
permanente e da formação continuada dos professores
envolvidos no processo; continuar com atividades de
mobilização, sensibilização e socialização dos projetos
elaborados pelos estudantes.
Justificativa
Estimular a participação e o diálogo na comunidade escolar Fortalecimento do processo da CNIJMA nas escolas do
pelo desenvolvimento de estudos e projetos voltados à sua estado para a promoção de uma educação ambiental
realidade; incentivo à pesquisa e valorização de diferentes permanente e da formação continuada dos professores
saberes; atividades de articulação, mobilização, sensibilização, envolvidos no processo; continuar com atividades de
preparação e socialização dos projetos elaborados pelas mobilização, sensibilização e socialização dos projetos
escolas dos municípios do estado de São Paulo.
elaborados pelos estudantes; contribuição para
organização do I EIJMASP.
Objetivos
Garantir a realização das etapas da V CNIJMA
Garantir a realização das etapas pós V CNIJMA
Cronograma
Set/17 a ago/18
Set/18 a jun/19
Tabela 1. Diferenças entre os planos de trabalho aprovado em 11/12 (versão 1) e o atual (versão 2)

