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Conferência Regional do Estado de São Paulo   
26 e 27/09 em Águas de Lindóia 

 
A Diretoria de Ensino Região de Piracicaba participou da Etapa 

Regional com 14 alunos delegados que desenvolveram atividades (fusão 
de projetos) com os temas Ar, Água, Terra e Fogo e dois professores 
interlocutores de Educação Ambiental.    

Na Etapa Regional 04 alunos delegados foram eleitos para 
representar a Diretoria  na Etapa Estadual, sendo eles:  
 Gabriel de Oliveira Firmino – EE Prof. Francisco Mariano da Costa 
 José Pedro Romanini – EE Pedro de Mello 
 Julia Romero Souza Cruz – EE Prof. João Alves de Almeida 
 Matheus Oliveira da Silva – EE Prof. Elias de Mello Ayres 

 
Conferência Estadual do Estado de São Paulo 

22 a 24/10 em Águas de Lindóia 
 
Na Conferência Estadual houve o encontro dos delegados e 

delegadas eleitas (os) na conferência regional, das escolas escolhidas pela 
Comissão Organizadora Estadual e Coletivos Jovens. 

Os projetos de ação selecionados na etapa regional foram 
apresentados e debatidos no decorrer da Conferência e os delegados e 
delegadas presentes escolheram quatro projetos um para cada subtema – 
Terra, Água, Fogo e Ar, que consideraram mais relevantes, 
transformadores e que possam ser realizados.  

Foram, novamente, eleitos delegados e delegadas em plenária pelos 
próprios alunos participantes para representar os estados na Conferencia 
Nacional.  

 



Na Etapa Estadual o aluno Matheus Oliveira da Silva da EE Prof. Elias 
de Mello Ayres foi eleito delegado suplente pela nossa Diretoria.  

 
 
A IV Conferência Nacional será realizada no período de 23 a 28 de 

Novembro de 2013 em Luziânia/GO:  
 
 A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente com o  

tema Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis tem como 
objetivo fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, 
propiciando atitude responsável e comprometida da comunidade escolar 
com as questões socioambientais locais e globais com ênfase na 
participação social e nos processos de melhoria da relação ensino-
aprendizagem, em uma visão de educação para a diversidade, inclusiva e 
integral. 

A Conferência Nacional será o encontro de aproximadamente 700 
delegados e delegadas, entre 11 e 14 anos, que já debateram o tema em 
suas escolas, nas Conferências Regionais e nas Conferências Estaduais. Na 
Conferência Nacional, esses jovens irão aprofundar as discussões, 
socializar os projetos e participar de oficinas temáticas. 

 

 

Alunos delegados representantes da Diretoria de Ensino Região de 
Piracicaba  na Fase Estadual 

(da esquerda para a direita: Gabriel, João Pedro, Matheus e Júlia) 



 

Equipe da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba  
(PCNPs Marly Marsulo e Luciana Victória e alunos delegados) 

 
 

 

 

Parabéns a todos pelo desempenho! 
Rumo a Fase Nacional... 

 

PCNPs Marly Marsulo, Luciana Victória e Carlos Henrique 


