
    

  

 

 

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2012. 

 

A Sra. Aparecida Kida Sanches 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica/CGEB 

 

Assunto: Oficialização da Comissão Organizadora Estadual da IV CNIJMA.  

 

Conforme portaria interministerial MEC/MMA Nº 883, de 5 de julho de 2012, na 

qual foi convocada a IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente 

(CNIJMA) destinada ao público infantojuvenil de escolas públicas brasileiras, orienta 

que a mesma deve ser organizada por meio das Comissões Organizadoras 

Estaduais (COEs) e estas têm como atribuição mobilizar as escolas da rede 

municipal e estadual de ensino para participarem da IV Conferência.  As COEs 

devem ser compostas por instituições governamentais e não governamentais que 

atuam na área de educação, meio ambiente, direitos humanos e diversidade e serão 

coordenadas pelas Secretarias Estaduais de Educação. 

Ainda nesta portaria são apresentados os objetivos e as orientações sobre 

como os processos devem acontecer nos estados e conforme tais orientações a 

CNIJMA é apresentada como um processo dinâmico de diálogos e encontros 

voltado para o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e comunidades a 

partir de uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora e são 

etapas obrigatórias da Conferência Nacional as conferências nas escolas e as 

conferências estaduais e no Distrito Federal. 

Sendo assim as instituições da sociedade civil participantes da Pré-Comissão 

Organizadora da IV CNIJMA do estado de São Paulo, vem por meio desse oficio 

solicitar a publicação em diário oficial do Estado de São Paulo do convite oficial de 

tal forma que representantes de poderes públicos municipais (alguns inclusive já 

manifestam interesse) e de outras instituições possam participar e ampliar a 

composição da COE/SP, garantindo a diversidade e o reconhecimento do processo 

pela sociedade, caminhando, deste forma, na direção dos objetivos aos quais se 

propõe. 

Desde já agradecemos a colaboração e nos colocamos a disposição. 

Atenciosamente, 

 
INSTITUTO REFLORESTA  - INSTITUTO ESTRE - ONG ECOSURFI - SINFRAJUPE 

COLETIVO JOVEM DE MEIO AMBIENTE DE SP -  REJUMA 


