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Datas importantes 

Junho de 2019—  

1 ª  e tapa .  

Loca l :  esco l a  

 

18/10/2019—  

2 ª  e tapa  

Loca l :  a  def i n i r  

1ª Conferência Municipal 

Infantojuvenil de Educação 

Ambiental  

Pertencer é preciso! 



1ª Conferência  Munic ipa l 

Infantojuvenil de Educação Ambiental 

Pertencer é preciso! 

Professoras e Professores, 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio 
da Secretaria de Município da Educação, 
convida as escolas a participarem da 1ª 
Conferência Municipal Infantojuvenil pela 
Educação Ambiental– CMI-EA, um processo 
que mobilizará as escolas, da Rede Municipal, 
abrangendo Educação Infantil, Anos Iniciais, 
Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos – 
EJA.  

A 1ª CMI-EA terá como tema, “Pertencer é 
preciso” tratando-se de uma ação que contribui 
para a implementação da Lei nº 9.795/1999, que 
estabelece a Política Nacional de Educação 
Ambiental. Essa é mais uma oportunidade de 
revisitar os documentos de referência como: a 
Carta da Terra, o Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, bem como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Educação pela Resolução CNE/CP 
nº 02/2012, a Base Nacional Curricular Comum 
– BNCC e o Referêncial Curricular Gaúcho.  

Nesse sentido, sua escola está sendo 
convidada a enfrentar o desafio de educar para 
a sustentabilidade e, em seu percurso, constituir
-se como um espaço educador sustentável. É 
um chamado para que a escola realize a 
Conferência envolvendo estudantes, 
profissionais da educação e toda a comunidade 
escolar para dialogar, refletir e agir em prol do 
cuidado e do pertencimento. 

Grupo de Trabalho de Educação Ambiental GT-EA.  

Para participar cada escola indicará uma pessoa moti-

vada pelas questões ambientais, a fim de constituir o 

Grupo de Trabalho de Educação Ambiental  GT-EA.  

O GT-EA receberá formação continuada sobre as te-

máticas ambientais, por meio de encontros mensais. 

Além disso, cada componente do GT-EA ficará respon-

sável de organizar, em parceria com a Secretaria de  

Município da Educação, a 1ª CMI– EA Pertencer é pre-

ciso! 

Cronograma de formação: 

25 de abril 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

31 de maio 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

28 de junho 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

30 de agosto 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

27 de setembro 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

29 de novembro 

14h 

Auditório  

EMEF Helena Small  

1ª  Conferência Municipal                 

Infantojuvenil de Educação Ambiental  

Pertencer é preciso! 

 

A 1ª Conferência Infantojuvenil de Edu-

cação Ambiental - “Pertencer é preciso!” ocorre-

rá em duas etapas, sendo a primeira realizada 

na escola, durante o mês de junho de 2019, 

cuja data oficial 05 é marcada pelo Dia Mundial 

do Meio Ambiente. Na ocasião, serão discutidos 

os projetos de Educação Ambiental em cada 

escola, além da escolha dos/as estudantes dele-

gados/as que representarão a escola na etapa 

seguinte. 

A segunda etapa ocorrerá no dia 18 de 

outubro de 2019 (local a ser agendado) e cons-

tituir-se-á em um momento para a troca e parti-

lha de saberes, em que os/as estudantes dele-

gados/as apresentarão a compilação de projetos 

já discutidos e apresentados na primeira etapa, 

a qual aconteceu na escola.  

Frente a essa proposta, o objetivo é dar 

voz às diferentes comunidades, conhecendo 

realmente o que consideram como problemáti-

cas ambientais e suas possíveis propostas de 

trabalho para saná-las. 

 


