
Regulamento Nacional
III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente

1. CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE
 A  Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente  -  CNIJMA é  um 

instrumento voltado para o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e comunidades a 
partir  de uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora. Ela se caracteriza 
como um processo dinâmico de encontros e diálogos, para debater temas propostos, deliberar 
coletivamente e escolher os representantes que levarão as idéias consensuadas para as etapas 
sucessivas.

A III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente terá três momentos de 
encontros,  a  Conferência  na  Escola,  a  Conferência  Estadual  e  a  Conferência  Nacional.  As 
Conferências Estaduais serão opcionais, dependendo da definição de cada Unidade Federativa.

2. OBJETIVOS
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 integral, de modo a:

• Melhorar o desempenho das escolas participantes com base nos resultados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);

• Abordar a questão das mudanças ambientais globais no processo educacional; 
• Fortalecer o papel da escola na construção de políticas públicas de educação e de meio 

ambiente; 
• Incluir  no  Plano  Político  Pedagógico  das  escolas  o  conhecimento  e  o  empenho  na 

resolução dos problemas socioambientais;
• Fortalecer e criar COM-VIDA - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida e Agenda 21 

nas escolas, incorporando suas ações no agir cotidiano em prol da vida, promovendo o 
diálogo de forma construtivista;

• Contribuir  para  a  Década da Educação para o  Desenvolvimento  Sustentável  e para a 
consecução  das  Metas  do  Milênio,  ambas  iniciativas  das  Organizações  das  Nações 
Unidas, em uma perspectiva da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis.

• Fortalecer os movimentos de juventude e meio ambiente, como os Coletivos Jovens e a 
Rejuma – Rede da Juventude pelo Meio Ambiente. 

3. PROMOÇÃO E PARCERIAS
A  III  Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente é  promovida  pelos 

Ministérios da Educação (MEC) e do  Meio Ambiente (MMA), sob a coordenação executiva  da 
Secretaria de Educação Continuada,  Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, responsável 
pela  gestão  pedagógica  e  administrativa  necessária  à  sua  execução,  em  parceria  com  aa 
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental- SAIC/MMA.

Comissão Orientadora Nacional
A  Comissão  Orientadora  Nacional,  composta  por  instituições  governamentais  e  não 

governamentais de abrangência nacional nas áreas de educação, meio ambiente e diversidade, é 
responsável pelo suporte político e institucional para o desenvolvimento das atividades.  



Composição: 

• Comitê Assessor do Órgão Gestor  (CIEA, CNA, CNI,  CNC, Força Sindical,  CUT, CGT, 
ANAMA, OAB, SBPC, CONAMA, CNE, UNDIME, IBAMA, ABI, ABEMA, FBOMS, RUPEA, 
REBEA, Agenda 21, REJUMA)

• Ministério da Cultura / Fundação Palmares;
• Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  /  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma 

Agrária – INCRA;
• Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde – FUNASA;
• Ministério da Justiça / Fundação Nacional do Índio – FUNAI;
• Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR;
• Secretaria Nacional de Juventude (SGPR);
• UNESCO;
• UNICEF;
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST;
• Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG; 
• Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
• ASBRAER  -  Associação  Brasileira  das  Entidades  Estaduais  de  Assistência  Técnica  e 

Extensão Rural.

Comissões Organizadoras Estaduais
     As ações são desenvolvidas em parceria com as Comissões Organizadoras Estaduais 
(COE) e no Distrito Federal, que poderão ser compostas por instituições que atuam na área de 
educação, meio ambiente e diversidade, como:

• Secretarias Estaduais e Municipais de Educação;
• Órgãos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente; 
• Órgãos de extensão rural (vinculados a ASBRAER);
• União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME Estadual;
• Coletivo Jovem de Meio Ambiente;
• Redes de Educação Ambiental e de Meio Ambiente nos estados;
• Universidades;
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
• Organizações Não Governamentais de Educação Ambiental e Diversidade,
• Movimentos Sociais; 
• Organizações indígenas, quilombolas e de assentamentos rurais.

4. COMO PARTICIPAR
A  III  Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente  é  voltada para  as 

escolas que abrangem as séries/anos finais do Ensino Fundamental no Brasil, cadastradas no 
Censo Escolar de 2006 - INEP, públicas e privadas, urbanas e rurais. Todos os estabelecimentos 
escolares receberão o material didático e a adesão é voluntária.

As  comunidades  indígenas,  quilombolas,  assentamentos  rurais  sem  escolas  com 
séries/anos finais do Ensino Fundamental também podem participar por meio das escolas de 1ª a 
4ª  séries.  Professores,  pais,  funcionários,  direção e demais atores envolvidos na comunidade 
escolar  e  os  adultos  das  comunidades  indígenas,  quilombolas,  assentamentos  rurais  devem 
participar e colaborar. No entanto, os adolescentes são os protagonistas deste processo.

O material consta de três volumes: Volume 1 - Passo-a-Passo para Conferência de Meio 



Ambiente na Escola e Educomunicação; Volume 2 – Mudanças Ambientais Globais – Pensar + 
agir na escola e na comunidade; Volume 3 - Formando COM-VIDA e construindo a Agenda 21 na 
Escola;  e um cartaz da Conferência.

O Volume 01 apresenta a metodologia para a realização da Conferência na Escola, além 
disso, traz o conceito de Educomunicação e incentiva a utilização de suas técnicas, oferecendo a 
oportunidade para que a comunidade escolar possa se expressar em relação aos temas de seu 
interesse.

O  Volume  02  trata  dos  aspectos  conceituas,  descrevendo  de  maneira  didática   os 
problemas relacionados às mudanças ambientais globais que afetam os sistemas naturais e as 
populações humanas em todo o planeta:

• Água (Hidrosfera / Recursos hídricos / Desertificação);
• Ar (Atmosfera / Ar e clima / Mudanças Climáticas);
• Terra (Biosfera / Biodiversidade / Desflorestamento);
• Fogo (Sociosfera / Energia e Mobilidade / Matriz energética e transportes).

O volume 03 apresenta a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida -  COM-VIDA, 
com orientações para a formação e implementação da Agenda 21 na Escola.
 Este material se encontra disponível no sítio www.mec.gov.br/conferenciainfanto2008.

5. PROCESSO DA CONFERÊNCIA
Oficina de Conferência
As  Comissões  Organizadoras  Estaduais  podem  organizar  Oficinas  de  Conferência 

convidando  gestores,  professores  das  escolas  do  ensino  fundamental  e  das  comunidades 
indígenas, quilombolas e de assentamentos rurais.

As Oficinas de Conferência são o momento preparatório das Conferências nas Escolas. 
Elas visam propiciar uma vivência direta do processo de conferência na escola, bem como um 
aprofundamento conceitual das temáticas abordadas.

A Comissão Organizadora  Estadual  é responsável  pela disseminação das  informações 
sobre datas e locais das Oficinas de Conferência.

Conferência na Escola
Cada escola  promoverá  uma conferência  envolvendo estudantes de todos os níveis  e 

turnos de ensino, professores, funcionários e a comunidade escolar. Nessa conferência, a Escola 
elege um delegado ou delegada e seu suplente,  define uma responsabilidade e uma ação e 
produz  um  cartaz,  que  traduz  visualmente  a  responsabilidade  assumida.  Os  resultados  da 
conferência são registrados na folha de retorno e também cadastrados via internet. 

A. Responsabilidade
Cada escola deve escolher uma responsabilidade, relacionada a um dos subtemas, a ser 

assumida pela comunidade escolar.

B. Ação
A comunidade escolar deve definir de que maneira a responsabilidade será transformada 

em ação  prática.  Devem ser  respeitadas as  seguintes  questões:  O que?  Como?   Onde?  e 
Período de execução.

C. Produção do cartaz
O cartaz,  produzido  com técnica  livre,  em cartolina  de  29  cm x  41 cm,  representa  a 

responsabilidade  assumida  pela  escola.  Sugere-se  a  elaboração  de  vários  cartazes,  com  a 
escolha  coletiva  daquele  que  melhor  comunica  a  responsabilidade  assumida  no  dia  da 
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Conferência.  Para  tanto,  deverão  levar  em  consideração  os  seguintes  critérios:  criatividade, 
originalidade, contexto e comunicação. 

D. Eleição do Delegado ou Delegada e seu suplente
O delegado eleito ou a delegada eleita pela escola poderá representar a escola na  III 

Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O suplente substituirá o delegado 
ou delegada caso haja algum impedimento para sua participação.

Na  eleição  devem  ser  respeitados  alguns  critérios.  O  aluno  ou  aluna  deve  estar 
matriculado nas séries/anos finais do Ensino Fundamental na escola a qual ele representará, ter 
entre 11 e 14 anos, sendo 11 anos completos no período da conferência na escola e 14 anos na 
data de realização da conferência nacional além de ter participado de maneira significativa na 
construção da responsabilidade e da ação durante a Conferência do Meio Ambiente na Escola.

Exceções: 
• Escolas  de  1ª  a  4ª  séries  localizadas  em  comunidades  indígenas,  quilombolas  e  de 

assentamentos rurais podem eleger delegadas/os e suplentes entre 11 e 14 anos de idade 
sem restrição de série.

• Estudantes,  na  mesma  idade,  que  participem  da  Conferência  em  escolas  de  suas 
comunidades de origem, mesmo que matriculados em escolas das séries/anos finais (5ª a 
8ª séries) em outra localidade. 

• Estudantes com necessidades educacionais especiais participam sem restrição de idade, 
mas devem estar cursando as séries/anos finais do Ensino Fundamental.

E. Registro em fotos
A escola deverá comprovar a realização da Conferência por meio do envio de duas fotos, 

que devem ser coladas no envelope-resposta, e registrem dois momentos distintos do processo: a 
Conferência na Escola e a eleição do delegado ou delegada e o suplente (com destaque para o 
eleito ou eleita).

As escolas que tiverem dificuldade no registro fotográfico da Conferência poderão elaborar 
desenhos detalhados.

F. Folha de retorno
A Folha de Retorno, utilizada para cadastro das escolas, apresenta dados e informações 

importantes  sobre  a  forma de  participação da Escola  no  processo  das  conferências  e  sobre 
delegadas e delegados eleitos. A folha de retorno está inserida no Volume 01 -  Passo a Passo 
para a Conferência do Meio Ambiente na Escola e deve ser corretamente preenchida e colada no 
envelope-resposta e enviada para os endereços que estão no final da publicação.

Esse  cadastro  também  será  preenchido  na  Internet,  no  endereço  eletrônico: 
www.mec.gov.br/conferenciainfanto2008, link cadastro das escolas. Para o cadastro é necessário 
o nº de registro da escola no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP.

Caso a escola não tenha acesso à Internet, o cadastro pode ser feito em uma agência da 
Caixa Econômica Federal (CEF) e nos órgãos de extensão rural, vinculados a ASBRAER, como, 
por exemplo, as EMATERs, de cada localidade. Será necessário comparecer a uma agência da 
CEF com a Folha de Retorno preenchida e o nº da Escola no INEP.

Mesmo cadastrada na Internet, a escola deve enviar a Folha de Retorno preenchida com o 
item "já cadastrado" assinalado junto com o  Envelope-Resposta para o endereço de postagem 
que está no final da publicação.

G. Envelope-resposta
Um envelope-resposta de porte pago acompanha o material. Após fixar o cartaz, a folha 

retorno  e  as  fotos,  as  abas  devem ser  dobradas  e  coladas.  Não  utilizar  fitas  adesivas  nem 
grampos.
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Escrever no envelope-resposta o endereço de postagem do  seu estado (a listagem se 
encontra no final do Passo a Passo).

A Conferência na Escola deverá gerar somente uma carta-resposta com apenas uma folha 
de retorno. Escolas que enviarem mais de um trabalho serão excluídas. 

Conferência Estadual
Após a realização das conferências nas escolas, os Estados/ Comissões Organizadoras 

Estaduais  (COEs)  têm  a  opção  de  promover  uma  Conferência  Estadual.  O  objetivo  da 
Conferência Estadual é reunir os delegados e delegadas eleitos nas escolas em um processo 
presencial de formação da delegação estadual, valorizar e propiciar um espaço de debate e de 
aprendizagem, consolidar e aprofundar os temas debatidos nas Conferências nas Escolas. As 
Conferências Estaduais deve ter regulamento próprio,  definido  por cada COE, com o apoio e 
aprovação  da  CGEA/  DEDC/SECAD/MEC.  O  regulamento  estadual  não  pode  contradizer  o 
Regulamento Nacional.

Conferência Nacional
A III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente será realizada em Brasília 

de 03 a 08 de abril de 2009 e contará com a participação de cerca de 690 delegados e delegadas, 
entre 11 e 14 anos de idade, de todas as Unidades Federativas. A Conferência trabalha com 
metodologias  participativas  para  a  elaboração  coletiva  da  Carta  das  Responsabilidades  e 
processos de educomunicação.

A Conferência Nacional produz uma exposição com os cartazes elaborados nas escolas e 
selecionados pela COE.

7. ETAPAS E PRAZOS
• Conferências nas Escolas - 20 de outubro de 2008 é a data limite para o cadastramento 

na internet e postagem do envelope-resposta com o cartaz + folha de retorno + 2 fotos. Os 
endereços  completos  para  postagem  constam  na  publicação  Passo  a  Passo  para  a 
Conferência na Escola. Não serão aceitos trabalhos incompletos, com data de postagem 
após o dia 20 de outubro de 2008 ou enviados para endereços errados. Ficará a critério de 
cada escola a definição da data de realização da Conferência, bem como a duração e a 
programação, desde que obedecidos os princípios e critérios estabelecidos no material 
Passo a Passo para a Conferência na Escola. 

• Conferências Estaduais (opcionais) – devem ser realizadas até 05 de dezembro de 2008, 
com  envio  dos  nomes  dos  integrantes  da  delegação  para  o  e-mail 
conferenciainfanto@mec.gov.br.

• Divulgação da Delegação Estadual - 15 de dezembro de 2008. Divulgação pelo MEC dos 
nomes dos delegados e delegadas selecionados para a III Conferência Nacional Infanto-
Juvenil pelo Meio Ambiente e devidamente autorizados por seus responsáveis. 

• III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente – 03 a 08 de abril de 2009, 
em Brasília.

8. ETAPAS DE SELEÇÃO DA DELEGAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL
Para participar da Conferência Nacional,  deverão ser realizadas, em cada estado e no 

Distrito Federal, conferências em um número mínimo de 10% das escolas existentes no estado.
Nos estados cuja participação for inferior a esse percentual, a delegação terá o número de 

participantes reduzido a metade.
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Etapas de seleção da delegação para a Conferência Nacional
Nos Estados que realizarem Conferência Estadual, Regional e/ou Municipal Infanto-Juvenil 

devem ser observadas as etapas de seleção descritas no regulamento estadual.

Agrupamento por categorias
O sistema informatizado, disponível no sítio  www.mec.gov.br/conferenciainfanto2008, link 

responsabilidades das escolas, agrupará, automaticamente, as responsabilidades das escolas por 
categorias, de acordo com as etapas A, B e C abaixo:
A) ESCOLAS DAS SÉRIES/ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1. ESTADO
2. TEMA
3.MACROREGIÕES (no Estado segundo o IBGE)
4. TIPO DE ADMISTRAÇÃO
a. Escolas Públicas Municipais
b. Escolas Públicas Estaduais
c. Escolas Públicas Federais
d. Escolas Privadas
5. TIPO DE PÚBLICO
a. Escolas Urbanas
b. Escolas das Capitais
c. Escolas Rurais
d. Escolas Quilombolas
e. Escolas Indígenas
f. Escolas de Assentamentos Rurais
g. Escolas de Educação Especial

B) DELEGADOS E DELEGADAS
1. GÊNERO DO(A) DELEGADO(A)
a. Meninas
b. Meninos

2. GRUPOS ÉTNICOS, considerando a auto-declaração dos delegados e delegadas em relação à 
cor ou raça
a. Branca
b. Preta
c. Parda
d. Amarela
e. Indígena
3. ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

C)  UM  REPRESENTANTE  DE  ESCOLAS  LOCALIZADAS  EM  COMUNIDADES  INDÍGENAS, 
QUILOMBOLAS E ASSENTAMENTOS RURAIS.
1. ESCOLA
a. Indígena
b. Quilombola
c. Assentamentos Rurais
2. TEMA
3. ESTADO
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4. GÊNERO DO(A) DELEGADO(A)
a. Meninas
b. Meninos
5. ETNIAS (somente no caso de comunidades indígenas)

Seleção das responsabilidades
 As  responsabilidades  das  escolas  serão  escolhidas  considerando-se  os  seguintes 

critérios: consistência, clareza, coerência com a ação e recorrência na categoria.
A  Comissão  Organizadora  no  Estado  (COE)  da  III  CNIJMA  fará  a  triagem  das 

responsabilidades em cada grupo de categoria.  O Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ)  no 
Estado  fará  a  seleção  final  das  responsabilidades  das  escolas  e,  conseqüentemente,  dos 
delegados e  das  delegadas,  garantindo o  princípio  “jovem escolhe  jovem”,  de  acordo o  com 
equilíbrio de gênero (meninos e meninas).

A representatividade de escolas públicas e privadas deve ser proporcional à participação 
delas nas Conferências nas Escolas. 

Serão reservadas três vagas para os(as) delegados(as) das Conferências das Escolas de 
comunidades: uma para indígena, uma para quilombola e uma para assentamento rural de cada 
estado. Na  ausência  de  participação  de  qualquer  um  desses  segmentos,  a  vaga  não  será 
transferida para nenhum outro segmento.

Número de participantes das delegações na Conferência Nacional
O número de participantes por delegação segue os seguintes critérios:

Número de escolas de ensino fundamental com 
classes de 5a a 8a séries

No de 
delegadas/os

No de 
acompanhantes 

da COE

Até 400 escolas
Acre, Amapá, Roraima, Distrito Federal

18 + 3 3

De 401 a 1000 escolas
Rondônia,  Tocantins,  Alagoas,  Sergipe,  Mato Grosso do 
Sul

20 + 3 3

De 1001 a 2000 escolas
Amazonas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso

22 + 3 4

Mais de 2001 escolas
Pará,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Pernambuco,  Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul

24 + 3 4

Cada delegação estadual será acompanhada por adultos integrantes da Comissão Organizadora 
Estadual. Delegados e delegadas representantes de comunidades indígenas e estudantes com 
necessidades educacionais especiais deverão vir acompanhados individualmente pelo professor 
responsável.



Total de participantes na Conferência Nacional

Delegados das escolas (número máximo) 588

Delegados das escolas de comunidades 81

Coletivos Jovens 81

Observadores Internacionais (Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, Galícia, Geo-Juvenil América 
Latina) 14

Acompanhantes gestores EA 99

Acompanhantes indígenas 27

TOTAL 890

9. SELEÇÃO DOS CARTAZES
A seleção dos cartazes enviados para a Conferência Nacional é desvinculada da seleção 

dos delegados,  podendo ocorrer  na Conferência Estadual  ou pela COE.  Segundo o princípio 
“jovem escolhe jovem”,  o  Coletivo Jovem de Meio Ambiente  de cada estado,  observando os 
critérios de criatividade e coerência entre a ilustração do cartaz e a Responsabilidade, selecionará 
11  cartazes,  sendo  um,  no  mínimo, por  subtema  da  Conferência  e  três  produzidos  pelas 
Conferências  nas  Escolas  indígenas, quilombolas  e  de  assentamentos  rurais,  sendo  um por 
segmento. 

O prazo de  envio  dos  cartazes  é  05  de dezembro de 2008 (data  da postagem).  Os 
cartazes, devidamente embalados, deverão ser enviados para a Coordenação-Geral de Educação 
Ambiental,  Edifício CNE,  SGAS Av.  L2 Sul,  Quadra  607,  Lote 50,  sala 212,  CEP 70200-670, 
Brasília,  DF.  Na  ausência  de  participação  de  qualquer  um desses  segmentos,  o  número  de 
cartazes diminui.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
As listas dos delegados e delegadas eleitos para participar da III Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em Brasília  e dos cartazes selecionados para exposição 
serão divulgados em 15 de dezembro de 2008 no sítio www.mec.gov.br/conferenciainfanto2008.

12. DIREITOS AUTORAIS
Os Ministérios da Educação e do Meio Ambiente (ou terceiros por eles autorizados) se 

reservam  o  direito  de  reproduzir,  em  parte  ou  na  totalidade  os  trabalhos  produzidos  nas 
Conferências nas Escolas e enviados para as Comissões Organizadoras Estaduais, divulgando-
os por meio de mídia impressa e televisionada,  bem como disseminando-os pela internet,  ou 
qualquer outra mídia que venha a ser desenvolvida, sem que seja devida autorização e qualquer 
remuneração aos participantes e autores dos trabalhos,  obrigando-se,  todavia,  a mencionar o 
crédito dos autores.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao  inscrever  seu  trabalho,  a  escola  participante  aceita  as  disposições  do  presente 

Regulamento. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Orientadora Nacional.
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ANEXO
Número de Escolas que tem pelo menos uma turma entre 5ª e 8ª séries 

nas  escolas  organizadas  por  séries  e  entre  o  6º  e  o  9º  ano  nas  escolas 
organizadas por ano em 2006.

  

TOTAL
Dependência Administrativa

Federal Estadual Municipal Privado
Acre 346 1 205 124 16
Alagoas 764 0 238 397 129
Amapá 228 0 167 39 22
Amazonas 1.398 1 375 932 90
Bahia 4.270 1 1.086 2.498 685
Ceará 4.499 1 494 3.376 628
Distrito Federal 365 1 202 0 162
Espírito Santo 1.014 0 285 505 224
Goiás 1.996 1 920 644 431
Maranhão 3.884 2 577 3.019 286
Mato Grosso 1.451 0 568 726 157
Mato Grosso do Sul 873 1 342 346 184
Minas Gerais 5.211 5 2.769 1.553 884
Pará 2.557 2 428 1.915 212
Paraíba 1.201 0 452 513 236
Paraná 2.380 0 1.829 84 467
Pernambuco 2.409 2 812 889 706
Piauí 1.774 1 367 1.163 243
Rio de Janeiro 3.557 9 1.031 1.150 1.367
Rio Grande do Norte 1.140 0 429 499 212
Rio Grande do Sul 5.114 3 2.337 2.354 420
Rondônia 606 0 257 289 60
Roraima 223 1 178 37 7
Santa Catarina 1.992 1 1.011 722 258
São Paulo 7.878 0 3.845 1.302 2.731
Sergipe 678 1 232 312 133
Tocantins 726 0 354 321 51
TOTAL 58.534 34 21.790 25.709 11.001

Unidade da 
Federação

Fonte: MEC/INEP Censo Escolar 2006
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