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MEC - Ministério da Educação
SECAD – Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade
Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e 
Cidadania
Coordenação-Geral de Educação Ambiental

Esplanada dos Ministérios, Bl. L, sala 700
Brasília, DF, CEP: 70097-900
Tel: 55 61 2104-8432
Fax: 55 61 2104-8476
Sítio:www.mec.gov.br/secad
E-mail:ea@mec.gov.br
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apreSentaÇÃo
Na Carta das Responsabilidades – Vamos Cuidar do Brasil, entregue pelos adolescentes ao Presi-

dente da República, em 27 de abril de 2006, consta o compromisso de construir uma “sociedade 

justa, feliz e sustentável, com responsabilidades e ações cheias de sonhos e necessidades”. 

A força da mobilização e a paixão com que as escolas abraçam a proposta do programa Vamos 

Cuidar do Brasil nos surpreende desde 2003, quando foi lançada a primeira Conferência Nacional 

de Meio Ambiente nas suas duas versões, adulta e Infanto-Juvenil.

A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada por adesão espontânea das 

escolas do segundo segmento do Ensino Fundamental, representa um marco na gestão das po-

líticas públicas de educação ambiental no Brasil. Seu sucesso se reflete nos números: a primeira 

edição, em 2003, envolveu 15.452 escolas e mobilizou 5.658.877 pessoas em todo o país; a II Con-

ferência, em 2005/6, atingiu 11.475 escolas e comunidades e 3.801.055 pessoas. No ano passado, 

a III CNIJMA, aconteceu em 11.630 escolas, envolvendo  mais de 3,8 milhões de participantes em 

debates nas Oficinas de Conferências, nas Conferências nas escolas, e nas Conferências Regio-

nais e  Estaduais.

Longe de ser apenas um evento, a Conferência tem continuidade, pois é parte do Programa Vamos 

Cuidar do Brasil com as Escolas, que engloba a formação continuada de professores e a criação 

de COM-VIDA – Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola - espaços estruturantes 

que promovem o intercâmbio entre a escola e a comunidade e aprofundam a Educação Ambiental 

nos sistemas de ensino.

A terceira edição da CNIJMA acontece em plena crise ambiental global. Ela enfrenta dois imensos 

desafios: um planetário, pesquisar e debater nas escolas as alternativas civilizatórias e societárias 

para as mudanças ambientais globais; o outro, educacional, se dá no bojo do Plano de Desenvol-

vimento da Educação (PDE),  envolvendo, pais, alunos, professores e gestores, nesta iniciativa que 

busca a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e a permanência do aluno na escola.

Neste sentido, envolver estudantes, professores, juventude e comunidade escolar para construir 

um Brasil sustentável, com equidade, diversidade e justiça é uma das tarefas da Coordenação 

Geral de Educação Ambiental da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad), do MEC. Isto é feito em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, como integrantes 

do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, seguindo a  Lei 9795/99, que neste 

ano completa 10 anos. 

Assim, estamos cumprindo os preceitos da Constituição Brasileira, que explicita nosso direito à 

educação de qualidade e ao meio ambiente saudável e equilibrado. Isso é possível com políticas 

arrojadas e contemporâneas, com a participação democrática da sociedade, com um trabalho que 

integra as disciplinas escolares e os saberes tradicionais e com comunidades escolares que po-

dem pensar sua qualidade de vida em todas as dimensões - ambiental, econômica, política, social, 

cultural e ética. 

Ministério da Educação                                Ministério do Meio Ambiente
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beM-Vindo! beM-Vinda!
É com grande alegria que recebemos você, delegado, delegada e acompanhante da COE – Comissão 

Organizadora Estadual - na III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, no CTE/

CNTI em Luziânia, GO. Por alguns dias, este será um espaço educador, onde somos aprendizes.  

Vamos nos conhecer, fazer amizades, nos divertir e trabalhar para construirmos a nossa Carta das 

Responsabilidades sobre as mudanças ambientais globais. E vamos cuidar do Brasil, juntos!

Este é o Guia do Participante, que contém informações importantes para sua participação total 

na Conferência. Nele, você encontra a programação, repleta de atividades nas quais vamos 

perceber e refletir sobre como nos relacionar com o ambiente e com o mundo; algumas orientações 

importantes para seu conforto. Em especial, um texto-base, que serve de apoio ao diálogo sobre 

temas e responsabilidades. 

O último capítulo deste Guia, traz orientações sobre como reeditar as oficinas realizadas durante 

a III CNIJMA. Nele, você encontrará dicas, sugestões e o passo a passo de cada uma dessas 

oficinas, mostrando que “É Possível” fazer educomunicação na sua escola.

A Conferência foi planejada para que você aproveite ao máximo cada momento.  Para isso, 

contamos com sua participação e colaboração. Respeite todos os momentos da programação e 

não se esqueça de compartilhar os saberes e experiências de sua comunidade e de aprender com 

os outros participantes do evento.

Aqui, você representa não só a responsabilidade elaborada na sua escola, mas representa também 

o seu Estado. Lembre-se de que você tem o compromisso de retornar para sua cidade e escola 

e compartilhar todos os aprendizados e, para facilitar, você vai levar na mochila uma série de 

dicas. Afinal de contas, precisamos colocar a Carta das Responsabilidades em prática! Mas não se 

preocupe: você não irá fazer isso sozinho. Criando e fortalecendo a COM-VIDA – Comissão de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida na Escola  – terá aliados e parceiros na escola, na comunidade e 

espalhados por todo o país.

Por tudo isso, observe, participe, leia a palavra-mundo e leve este Guia sempre com você!

       Um forte abraço,

     Equipe da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente
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orientaÇÕeS geraiS
Cuidar do Brasil começa cuidando de nós, dos outros e do ambiente a nossa volta!

Local
Estamos no Centro de Treinamento Educacional (CTE) da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Indústria (CNTI), localizado no município de Luziânia – GO, a 45 minutos de 

Brasília. Neste local, acontecerá a maior parte das atividades desta III Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e para isso temos auditórios, salas de oficinas, áreas 

livres e alojamentos.

Os quartos são coletivos, separados por alas para meninos e meninas; possuem  travesseiros, 

roupas de cama e toalhas de banho para todos. Cuide bem destes materiais que pertencem 

ao CTE e devem ser deixados no quarto quando da sua partida. Lembre-se de deixar sempre 

suas coisas pessoais arrumadas, afinal você dividirá o quarto com colegas.

Atenção com a voltagem das tomadas: 220 volts.

equipamentos
Contamos com diferentes equipamentos para a realização das atividades; assim é 

necessário cuidado para evitarmos acidentes. Fique atento com cabos ou fios, caixas de 

som e equipamentos eletrônicos. Além disso, não suba ao palco ou utilize microfones sem 

autorização.

Saúde
Quando longe de casa, precisamos de mais atenção com a saúde. Como sabem, estamos 

no cerrado e aqui os dias costumam ser quentes e secos com noites mais frias. Assim, 

lembre-se de beber muita água, mesmo que não tenha sede. Use roupas leves durante o dia 

e não esqueça o agasalho à noite para evitar que um resfriado te deixe de fora das atividades 

da Conferência. Nossa equipe de saúde estará de prontidão durante todos os dias, caso 

você sinta algum desconforto. Se você tem alergias ou usa alguma medicação controlada, 

informe a seus acompanhantes.

alimentação
Nesses dias em que estivermos juntos, teremos uma equipe trabalhando todo o tempo 

para nos oferecer uma alimentação simples, saudável e gostosa. Pretendemos que os 

alimentos sejam preparados e consumidos de forma sustentável, ou seja, sem prejudicar 

o meio ambiente. Assim, precisamos de sua colaboração parar evitarmos desperdícios e 

um cuidado especial com os resíduos. Lembre-se de lavar as mãos antes das refeições, de 

levar os utensílios (pratos e talheres) para o local determinado e de usar sua caneca, pois 

evitaremos o uso de descartáveis.
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Horários
Imagine se nesta Conferência, no início das atividades, cada um de nós se atrasar um minuto, 

teremos centenas de minutos de atraso em cada momento, né? Para aproveitarmos melhor 

nosso tempo juntos, consulte nossa agenda e preste atenção aos horários de início das 

atividades.

Silêncio
Um momento em que a pontualidade também não pode ser esquecida é a hora do descanso. 

Precisamos que o silêncio seja respeitado das 23h às 6h. Cuide de seu corpo, tenha 

bons sonhos para que suas energias se renovem, afinal você não pode perder atividades 

inesquecíveis por estar cansado ou com sono!

Segurança
Contamos com uma equipe que cuida de nossa segurança dia e noite, assim só precisamos 

fazer a nossa parte para evitarmos contratempos. Isso inclui ter atenção aos objetos pessoais 

e respeitar as orientações nas atividades externas. E, em hipótese alguma, você deve afastar-

se de todos ou sair do local da Conferência sem autorização.

achados e perdidos
São tantas novidades que às vezes nossa atenção se perde nesses grandes eventos.

É  nessas horas que acontece de esquecermos objetos pessoais. Caso você encontre algum 

objeto perdido, entregue de imediato a uma pessoa da coordenação. E se você perder algo, 

vá ao local indicado como achados e perdidos que certamente alguém terá visto.

telefone / internet
Quando viajamos, pessoas queridas ficam com saudades. Para falar com sua família, você 

pode utilizar os telefones públicos do local ou o quiosque de internet. Fique atento aos 

horários de funcionamento e à fila de pessoas que também querem falar com familiares.

acordo de convivência
Nesta Conferência, participam mais de 1000 pessoas: somos 669 delegados e delegadas 

das escolas; 81 representantes de comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos 

rurais; 81 Coletivos Jovens; 70 observadores internacionais de 40 países; 99 acompanhantes 

das COEs, 27 acompanhantes indígenas, além de uma grande equipe de organização e de 

oficineiros. 

Num espaço com tanta gente diferente, vale combinarmos que o respeito guiará nossas 

ações, certo? 

Para que nesses dias reafirmemos nossas responsabilidades para Cuidar do Brasil, será 

necessário: cuidar de si, cuidar dos outros e cuidar do ambiente à nossa volta. Vamos agir 

com bom senso para que nossas diferenças não se tornem dificuldades! Observemos as 

orientações e façamos desses momentos uma convivência harmônica!
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agenda

DIAS 03/04/09 04/04/09 05/04/09 06/04/09 07/04/09 08/04/09

7h - 8h30 Café da manhã

9h - 10h30 Chegada Momento 
inicial Oficinas Oficinas Socialização das 

oficinas Saída

10h30 - 11h Lanche

11h - 12h30 Chegada Diálogo 
conceitual Oficinas Oficinas Socialização das 

oficinas Saída

12h30 - 14h Almoço

14h30 - 16h Chegada Grupos de 
trabalho Oficinas Momento 

COM-VIDA
Caminhada das 

responsabilidades Saída

16h - 16h30 Lanche

16h30 - 18h Chegada Grupos de 
trabalho Oficinas Momento 

COM-VIDA
Caminhada das 

responsabilidades Saída

18h30 - 20h Jantar

20h30 – 22h Abertura Atividades culturais Encerramento

23h - 6h Silêncio

1º dia – 03/04 - Sexta-feira

Esse é o dia de chegada e acomodação das delegações. Teremos atividades de recreação, 

reconhecimento do local e uma oficina de percussão corporal. Aproveite para descansar 

da viagem, organizar-se no quarto e conhecer pessoas de todo o Brasil, até o momento da 

abertura oficial da Conferência que acontecerá no início da noite. 

2º dia – 04/04 - Sábado

Começaremos o dia revisando juntos a agenda e recebendo orientações gerais no momento 

inicial. Em seguida, teremos um diálogo conceitual sobre os quatro temas da Conferência. 

Após o almoço nos dividiremos em grupos de trabalho para uma conversa sobre nossas 

responsabilidades diante das mudanças ambientais globais. À noite, estaremos unidos na 

apresentação cultural.

3º dia – 05/04 - Domingo

Este é o dia de iniciarmos o trabalho em oficinas nas quais poderemos expressar nossas 

responsabilidades em outras linguagens como rádio, publicidade, teatro, fanzine, vídeo e 

comunidade virtual. Além disso, teremos uma oficina de trilha da vida e uma que redigirá 

a Carta das Responsabilidades desta Conferência. Cada atividade tem número limitado 

de participantes, assim respeite a distribuição feita em seu estado. À noite, teremos um 

momento da diversidade que nos levará a conhecer diferentes Brasis.
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4º dia – 06/04 - Segunda-feira

Para finalizar os trabalhos do dia anterior, na manhã deste dia continuaremos nas mesmas 

oficinas que participamos antes. E durante a tarde teremos uma atividade que nos estimulará 

a formar redes e fortalecer as COM-VIDAS - Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida de nossas escolas. À noite, teremos um momento festivo em que cada estado fará sua 

apresentação cultural.

5º dia – 07/04 - Terça-feira

O dia começa com a socialização dos resultados das oficinas para que conheçamos o que 

os outros participantes produziram. Logo depois do almoço, embarcaremos rumo à Brasília 

para fazermos a Caminhada das Responsabilidades pela Esplanada dos Ministérios e 

entregar os produtos de nossas oficinas a autoridades brasileiras. Ao final do dia, voltaremos 

à Luziânia e encerraremos nossa Conferência com uma Ciranda conduzida pelo grupo 

Mambembrincantes.

6º dia – 08/04 - Quarta-feira

É o dia de nos despedirmos com a certeza de que levaremos saudades dos novos amigos 

e lembranças de momentos únicos em que, juntos, reafirmamos responsabilidades para 

cuidarmos juntos do Brasil. Fique atento aos horários de seu retorno!
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MetodoLogia
Cada atividade desta Conferência tem um jeito diferente de acontecer, é o que chamamos 

de metodologia. Você perceberá que os momentos estão preparados para que todos os 

participantes sejam incluídos de forma verdadeira, mas para isso acontecer é preciso 

disposição e envolvimento de todos. Para que possamos contar com sua colaboração, 

abaixo estão descritas as atividades.

Momento inicial – 04/04 de 9h às 10h30
Acontecerá no auditório com todos os participantes. Tem como objetivo apresentar 

informações sobre o modo de funcionamento do evento, reconhecer pessoas responsáveis 

pelas diferentes áreas e pactuar nosso acordo de convivência. Nesse momento basta que 

cada um esteja atento aos combinados que faremos.

diálogo conceitual – 04/04 de 11h às 12h30
Continuaremos no auditório para um diálogo plural e dinâmico sobre os quatro temas da 

Conferência. Será um momento de conhecer mais sobre as mudanças ambientais globais, 

em especial as que afetam diretamente nosso país. Aqui precisamos que você aguce sua 

curiosidade e dialogue de forma organizada.

grupos de trabalho – 04/04 de 14h30 às 18h
Começaremos a tarde no auditório e aos poucos formaremos grupos de trabalho de acordo 

com nosso interesse pelos temas. Passaremos a tarde inteira em pequenos grupos que farão 

o resgate das responsabilidades elaboradas por cada um em sua escola e depois um diálogo 

mais aprofundado sobre os temas a partir do texto de apoio.

oficinas – 05/04 de 9h às 18h e 06/04 de 9h às 12h30
De acordo com a divisão prévia, estaremos em oficinas que nos estimularão a expressar em 

outras linguagens, as responsabilidades tratados no dia anterior. Serão momentos em que 

nossa criatividade e disposição de trabalho em equipe serão mais exigidos. Aproveite para 

conhecer coisas novas e perceba como poderá levá-las para sua comunidade. Veja abaixo 

a descrição de cada oficina:

Carta das Responsabilidades
Nesta oficina, será escrita a Carta das Responsabilidades, documento que será entregue 

para várias autoridades em Brasília, será divulgado na mídia e distribuído para todas 

as escolas do país, comunicando para a sociedade brasileira nossos compromissos 

com o Meio Ambiente. Os participantes definirão o conteúdo e o formato da Carta, e 

receberão algumas dicas de redação para escrever o documento coletivamente. 
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Comunidade Virtual
A internet facilita o encontro entre pessoas que se comunicam, compartilham 

experiências e temas afins e se esforçam para atingir objetivos comuns. Esta oficina 

impulsionará a comunidade virtual da Conferência proporcionando a interação futura 

dos participantes, bem como o intercâmbio de informações com gente que não veio 

ao evento nacional. Será uma oportunidade para conhecer diferentes instrumentos 

tecnológicos.

Fanzine
O fanzine (ou zine) é um veículo de comunicação bastante acessível e fácil de criar.  

Para fazer fanzine só é preciso ser curioso, ter o que dizer, gostar de se comunicar, de 

ler, de contar histórias e de trabalhar em grupo. Quem cria um zine decide tudo: sobre 

o que ele vai falar, que tipo de texto vai entrar, se será formal ou informal, qual público 

vai ler, se vai ter utilidade pública e qual é, como e pra quem será feita a reprodução 

e distribuição. 

Publicidade
A publicidade é uma linguagem de fácil acesso que pode ser usada para fortalecer e 

multiplicar idéias transformadoras que ajudem a criar novos valores para as relações 

socioambientais. A atividade despertará seu potencial criativo para a expressão das 

responsabilidades por meio de símbolos, marcas e outras técnicas de comunicação. 

Rádio 
As pessoas, muitas vezes, pouco ou nada fazem pelo meio ambiente, porque não 

sabem o que acontece no lugar onde moram. As informações não chegam ou trazem 

apenas um pedaço da história. Nesta oficina, você vai fazer programa de rádio para 

aprender a divulgar notícias importantes sobre o seu bairro, a sua cidade, o nosso 

país.

TeatrAção Ambiental
Esta oficina é um convite à expressão teatral de questões socioambientais. Os 

participantes, de maneira criativa e coletiva, decidirão os temas que querem enfocar 

e como poderão representá-los. Será uma oportunidade para conhecer elementos da 

produção cultural, jogos e técnicas teatrais para a mobilização social.

Trilha da Vida
Esta é uma atividade para quem quer desvendar a diversidade biológica e cultural do 

Brasil, através dos sentidos. Nela, as pessoas vivenciarão diferentes situações de 

olhos vendados exercendo intensamente o tato, o olfato, o paladar e a audição. Serão 

estímulos para descobertas e reflexão crítica visando a reaproximação dos sujeitos 

com os aspectos naturais, sociais e históricos da vida.
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Vídeo
Cada dia está mais acessível fazermos produções audiovisuais, assim, nesta atividade 

poderemos conhecer as etapas da produção de um vídeo, da idéia inicial à edição, 

passando pelo roteiro e a operação de câmera. Com isso, vai ser mais fácil mobilizar 

pessoas e divulgar idéias com recursos tecnológicos simples.

Momento coM-Vida – 06/04 de 14h30 às 18h
Para que a Conferência não acabe no dia em que voltarmos para nossas casas, precisaremos 

nos engajar na formação e fortalecimento das COM-VIDAS em nossas escolas. Esta atividade 

será iniciada no auditório e depois nos dividiremos em grupos para trocarmos experiências e 

pensarmos como dar continuidade a esse movimento a partir de ações cotidianas.

Socialização das oficinas – 07/04 de 9h às 12h30
Depois de dias de trabalho, este será o momento para socializarmos o que alcançamos no 

desenvolvimento das oficinas. No auditório, assistiremos juntos as apresentações de cada 

uma das oficinas para compartilharmos práticas e idéias. Para que tenhamos uma partilha 

proveitosa, precisaremos do respeito e escuta atenta.

caminha das responsabilidades – 07/04 de 14h30 às 18h
Após socializarmos entre nós os resultados das oficinas, iremos à Brasília para realizar um 

ato simbólico na Esplanada dos Ministérios com a entrega dos produtos de nossas oficinas 

às autoridades. Queremos que outras pessoas pelo país possam se inspirar e também 

assumir responsabilidades diante das mudanças ambientais globais. Este momento exigirá 

de cada um de nós muita atenção com a segurança no transporte e também na realização 

da caminhada.

atividades culturais – de 03/04 à 07/04 de 20h30 às 22h
Toda noite teremos no auditório uma atração diferente para que possamos perceber e 

valorizar nossa diversidade cultural, além de nos divertirmos de forma mais livre e festiva. 

Aproveite para apreciar e registrar esses momentos de forma cuidadosa!
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TEXTO-BASE
Car@s delegad@s,

Reparem bem neste texto que está nas mãos de vocês. Se prestarem bastante atenção, vocês vão 
perceber: cada palavra escrita aqui está carregando as idéias de muita gente. Muita gente mesmo!

Para que este documento fosse elaborado, cerca de 3,8 milhões de pessoas foram mobilizadas. São 
estudantes, professores, professoras, funcionários e comunidades que participaram de Conferências 
em mais de 11.630 escolas em todo o Brasil.

Vocês conhecem a história: as pesquisas sobre água, ar, terra e fogo; a escolha da responsabilidade; 
a elaboração da ação; a produção do cartaz... A nossa tarefa agora é dar continuidade a esse grande 
trabalho coletivo.

Primeiro, vamos aprofundar a leitura do caderno temático para ampliar os conhecimentos e debater 
melhor sobre as “mudanças ambientais globais” do tema do nosso grupo. Nesse debate, poderemos 
compartilhar também as questões socioambientais que afetam a comunidade em que vivemos e per-
ceberemos as principais semelhanças e diferenças entre nossas realidades. 

Em seguida, vamos conversar sobre as responsabilidades que estão escritas neste texto-base. Essas 
responsabilidades, aliás, como muitos de vocês, viajaram bastante antes de pousarem aqui, nessas 
folhas de papel: elas saíram de cada escola, passaram por Conferências Regionais e por Conferências 
Estaduais.

Uma comissão técnica selecionou aquelas que apareceram com mais frequência, agrupando-as por 
tema e organizando-as de forma que não fi cassem repetitivas. Tudo isso procurando manter as res-
ponsabilidades bem parecidas com o jeito como elas saíram das escolas.

Foi assim que as responsabilidades mais representativas chegaram até aqui: a Conferência Nacional, 
em Brasília. Exatamente como vocês, que também fi zeram esse percurso para se encontrar com ou-
tros delegados e delegadas na capital federal. 

Depois, tendo lido e conversado sobre as responsabilidades do texto-base, faremos uma valoração, 
ou seja, escolheremos aquelas que achamos mais importantes. Para isso, levaremos em conta nosso 
interesse, nossa capacidade de ação e o quanto cada responsabilidade contribui para cuidarmos do 
Brasil.

E então? Bom, feita a valoração, participaremos de outras ofi cinas que nos ajudarão a expressar essas 
responsabilidades em diferentes linguagens: redigiremos uma Carta das Responsabilidades, faremos 
programas de rádio, produziremos clipes de fotografi a, fanzines, materiais publicitários, peças de 
teatro, entre outros.

Tudo isso para que cada vez mais pessoas saibam dos compromissos que estamos assumindo e 
possam, elas também, refl etir sobre suas próprias responsabilidades.

Responsabilidade... se olhar direitinho, tem duas palavras misturadas aí. Vocês conseguem ver? 
Responsabilidade = resposta + habilidade. A habilidade de responder! No nosso caso, diz respeito à 
nossa capacidade de criar e difundir novas formas de enfrentarmos, juntos, as mudanças ambientais 
globais.

Esse é o nosso desafi o: cuidar de nossa comunidade. Cuidar do Brasil. Cuidar do planeta. Vamos 
aproveitar esta oportunidade para reafi rmar a co-responsabilidade de cada um e cada uma de nós 
com a vida.

Mãos, mentes e corações à obra!
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Somaremos esforços, dividiremos experiências, diminuiremos obstáculos e 

multiplicaremos informações para o uso sustentável da água.

Repensaremos os modos de utilização da água e nossas reais necessidades de 

consumo, desenvolvendo novos valores e novas atitudes em práticas cotidianas 

que evitem o desperdício e ampliem a reutilização deste recurso natural.

Planejaremos o uso consciente e solidário da água, de acordo com as 

características de cada comunidade, para que todas as famílias tenham água em 

quantidade e qualidade sufi cientes para suprir suas necessidades básicas.

Preservaremos as nascentes e margens dos rios, protegendo as matas ciliares 

existentes e recuperando as que estão degradadas.

Estimularemos a refl exão e a ação coletiva sobre práticas inadequadas que 

contribuem para a desertifi cação.

Cobraremos dos órgãos competentes as melhorias necessárias na rede pública 

de saneamento para evitar a poluição e a proliferação de doenças nas águas.

Promoveremos na comunidade local momentos de debate e refl exão sobre a 

importância social, econômica e ambiental da água.

Mobilizaremos saberes e incentivaremos ações individuais e coletivas que 

garantam a preservação da água e a melhoria da qualidade de vida em nossas 

comunidades.

Água
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Mostraremos à comunidade a importância de reduzir o transporte motorizado 

nas ruas para diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa.

Conscientizaremos e estimularemos as escolas e comunidades para que 

reduzam o desperdício de energia e recursos naturais e pratiquem o consumo 

consciente.

Conservaremos e reaproveitaremos equipamentos e reutilizaremos embalagens.

Estimularemos a utilização de tecnologias limpas, econômicas e acessíveis, 

privilegiando a iluminação natural e o uso de energias renováveis em nossas 

escolas e comunidades.

Cobraremos o investimento em transporte público ecológico.

Reivindicaremos que a locomoção das pessoas (e não dos automóveis) seja 

priorizada no planejamento urbano.

Sensibilizaremos a comunidade para a redução do desmatamento e da poluição 

causados pelas carvoeiras (caieiras).

Fogo
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Distribuiremos e plantaremos mudas e sementes para arborizar nossas escolas, 

ruas e comunidades.

Cultivaremos hortas, viveiros, jardins, pomares e plantas medicinais em nossas 

escolas e  comunidades de forma que esses espaços possam servir como 

instrumentos pedagógicos de Educação Ambiental.

Envolveremos e motivaremos os alunos e a comunidade escolar a “adotar” algum 

espaço verde próximo à escola, fi scalizando ou colaborando com os órgãos 

responsáveis pelo seu cuidado.

Desenvolveremos atividades de Educação Ambiental para conscientizar as 

escolas e as comunidades (urbanas e rurais) em relação às conseqüências 

negativas das queimadas e dos desmatamentos.

Orientaremos os agricultores da região sobre refl orestamento e práticas 

sustentáveis de manejo e uso das fl orestas, disseminando entre eles metodologias 

de educação ambiental, permacultura e agroecologia.

Sensibilizaremos a comunidade para o uso racional do fogo nos cultivos de 

subsistência e para a redução das queimadas nas áreas de cana-de-açúcar.

Junto com a comunidade escolar, fi scalizaremos as queimadas, o lixo urbano 

e qualquer ação que degrade o meio ambiente, propondo, quando necessário, 

ações corretivas aos órgãos competentes.

Realizaremos e divulgaremos pesquisas sobre os biomas e ecossistemas da nossa 

região para que a nossa comunidade perceba a importância de se conservar a 

biodiversidade local e repense as práticas atuais de manejo do solo. 

Incentivaremos o apoio da comunidade escolar para a agricultura familiar 

orgânica.

Diminuiremos o uso de sacolas plásticas e adotaremos embalagens biodegradáveis 

ou sacolas retornáveis na nossa comunidade.

Conheceremos melhor e praticaremos a segurança alimentar, escolhendo 

corretamente os alimentos, do ponto de vista da saúde e do meio ambiente, tanto 

nas nossas casas quanto na merenda escolar.

terra
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Praticaremos e promoveremos os 5”R”: refl etiremos sobre os processos de 

produção desde a matéria prima até a distribuição e o descarte; recusaremos 

produtos que causem danos ao meio ambiente e à nossa saúde; reduziremos 

o consumo e a geração de lixo; reutilizaremos, sempre que possível; e por fi m 

reciclaremos, quando necessário.

Incentivaremos a redução e a correta destinação dos resíduos produzidos na 

escola.

Aproveitaremos o lixo orgânico da escola para compostagem, envolvendo os 

alunos como multiplicadores desta prática.

Sensibilizaremos a comunidade sobre o perigo de queimar o lixo a céu aberto.

Orientaremos as pessoas da comunidade local sobre os riscos que a poluição do 

ar causa à saúde da população e dos seres vivos.

Divulgaremos e incentivaremos o uso de fi ltros nas chaminés das fábricas.

Exigiremos a fi scalização sobre a troca dos catalisadores nos escapamentos dos 

veículos automotores.

Organizaremos campanhas de redução dos gases causadores do efeito estufa 

na atmosfera.

Disseminaremos conhecimentos para que os alunos e a comunidade protejam 

e conservem o planeta, conscientizando-os sobre as conseqüências do 

aquecimento global e sobre as possíveis soluções.

ar
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encontro doS acoMpanHanteS
As delegações de cada estado da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Am-

biente incluem três ou quatro adultos membros da COE – Comissão Organizadora Estadual, 

sendo um, necessariamente, representante da Secretaria Estadual de Educação. São, no 

total, 99 acompanhantes que desempenham um papel relevante na educação ambiental em 

seus estados. 

Foi proposta uma pauta específi ca de trabalho para esse grupo de adultos,  aberto para 

os professores acompanhantes dos adolescentes indígenas e dos  adolescentes com 

necessidades educacionais especiais.

O trabalho a ser desenvolvido com os acompanhantes tem os seguintes objetivos:

Socializar e avaliar o processo de Conferência nos Estados e Distrito Federal;  

Refl etir e compartilhar as experiências para potencializar o enraizamento da Educação 

Ambiental;

Potencializar articulações entre as COEs de todo o país;

Produzir um documento que revele as possibilidades de trabalhar, nas Unidades 

Federativas, as temáticas da Conferência; e

Elaborar estratégias para a continuidade das ações em 2009.

agenda do encontro

DIAS      03/04/09 04/04/09 05/04/09 06/04/09 07/04/09 08/04/09

7h - 8h30 Café da manhã

9h - 10h30 Chegada Momento 
inicial

Socialização e ava-
liação dos processos 

estaduais

Trilha da Vida / 
Documento
“É Possível”

Socialização 
das ofi cinas Saída

10h30 - 11h Lanche

11h - 12h30 Chegada Diálogo 
conceitual

Socialização e ava-
liação dos processos 

estaduais

Trilha da Vida / 
Documento 
“É Possível”

Socialização 
das ofi cinas Saída

12h30 - 14h Almoço

14h30 - 16h Chegada

Socialização 
e avaliação 

dos processos 
estaduais

Trilha da Vida / Docu-
mento “É Possível”

Momento 
Com-Vida

Caminhada 
das responsa-

bilidades
Saída

16h - 16h30 Lanche

16h30 - 18h Chegada

Socialização 
e avaliação 

dos processos 
estaduais

Trilha da Vida / Docu-
mento “É Possível”

Momento 
Com-Vida

Caminhada 
das responsa-

bilidades
Saída

18h30 - 20h Jantar

20h30 – 22h Abertura Atividades culturais Encerramento

Atividades específi cas do Encontro dos Acompanhantes
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diÁrio de bordo
Certamente esta Conferência vai ser marcante para cada um de nós. Utilize este espaço 

para registrar suas impressões e emoções durante ou após cada dia de atividades. Onde as 

atividades mexeram contigo? Anote para se lembrar no futuro!

03/04

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04
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Mapa da rede

Nesta Conferência há gente de todo o canto deste país. Que tal você anotar aqui os conta-

tos de novos amigos? Faça o mapa de sua rede para que após o evento vocês continuem 

conectados!

Nome:

Telefone:

E-mail:

Cidade:

Nome:

Telefone:

E-mail:

Cidade:

Nome:

Telefone:

E-mail:

Cidade:

Nome:

Telefone:

E-mail:

Cidade:

Nome:

Telefone:

E-mail:

Cidade:
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Mapa do cnti
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Querido delegado, querida delegada,

A III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é continuidade de um longo 
processo, envolvendo muitas e muitas pessoas, desde o ano de 2003, quando você ainda 
era bem criança. 

Porque temos certeza de que SEMPRE é preciso dar continuidade ao que foi bem começado, 
preparamos um material de apoio para você conseguir desenvolver, na sua escola, cinco 
ofi cinas – todas vivenciadas durante a Conferência - que vão contribuir muito para fortalecer 
e divulgar a COM-VIDA e a Agenda 21.

A primeira é a ofi cina de Divulgação da Carta de Responsabilidades, um documento que 
retrata a disposição de muitos brasileiros colaborarem no enfrentamento das mudanças 
ambientais globais. 

A ofi cina de criação de Fanzine é uma maneira barata, alternativa e muito criativa de expressar, 
de forma artística, o que sentem as pessoas envolvidas nos processos de implantação e 
fortalecimento da Comissão de Qualidade de Vida e Agenda 21.

As ofi cinas de Educomunicação em Rádio e Vídeo podem ser valiosos instrumentos para 
documentar todos os acontecimentos importantes do seu bairro ou do seu município, com 
possibilidade, inclusive, de serem integradas às grades de programação das emissoras 
comunitárias de rádio e televisão locais.

Já a ofi cina de Publicidade oferece dicas de como criar e fazer materiais bem feitos para 
espalhar informações necessárias sobre os eventos da comunidade.

Todas essas ofi cinas mostram que É POSSÍVEL você colaborar para que a história do nosso 
país seja cada vez mais construída, com a colaboração, de fato, de brasileiros e brasileiras, 
de todas as idades, gênero, origem e condição social.

Bom trabalho!

 É possível
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OFICINA DE DIVULGAÇÃO DA CARTA DE
RESPONSABILIDADES

para coMeÇo de conVerSa

Reúna um grupo de pessoas muito especiais: aquelas que conhecem boa parte dos 
moradores e também sabem quem são e o que é preciso fazer para falar com todo tipo 
de autoridade do seu município;

Conte um pouco da história da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente. Se possível, mostre fotografi as e vídeos.

Leia com eles a Carta das Responsabilidades elaborada na III Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.

Converse com elas sobre o conteúdo do que acabaram de ler. 

Explique que quanto mais pessoas, de todos os cantos do país, souberem e assumirem 
as responsabilidades escritas na carta, maior será a chance de juntos cuidarem bem 
do Brasil. 

Conte também que em cada estado do Brasil existem muitos grupos como esse, que vão 
se responsabilizar por divulgar a Carta de Responsabilidade nas suas comunidades.

coMo diVuLgar  

Fazer uma campanha de coleta de assinaturas de apoio à Carta.

Se possível, consigam um mapa do município.

Procurem saber quantos habitantes o município possui.

Marquem no mapa o bairro onde mora cada um de vocês.

Façam um levantamento de quantos e em quais lugares dos bairros poderão 
fazer essa campanha. Anote na lousa ou num papel.

Expliquem que a coleta de assinatura deve começar pela casa de cada um. 

Combinem de explicar para as pessoas que o ato de assinar a carta representa 
assumir um compromisso com o meio ambiente. Quando mais gente assinar, 
melhor!

Estabeleçam uma meta: quanto tempo cada um vai precisar para coletar 
assinaturas nos nossos bairros?

Estabeleçam um dia de reunião para juntar todas as assinatura e planejar o 
próximo passo.

Preparem um cabeçalho, em folhas do tipo papel almaço, onde apareçam 
escritos estes dados:



24 É POSSÍVEL

CAMPANHA DE APOIO À CARTA DAS RESPONSABILIDADES ELABORADA NA 
III CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.

Município:______________________________________Estado: ________________

Nome do apoiador: _____________________________________________________
__________

RG:_________--_______Assinatura:________________________________________

Não esqueçam de numerar as linhas, para saber quantos apoiadores cada um 
de vocês conseguiu.

PRÓXIMO PASSO: entrega para os vereadores e o Prefeito da cidade

Procurem o prefeito e a Câmara de Vereadores da sua cidade. Marquem uma 
reunião para entregar a Carta e as assinaturas, bem como para conversarem 
sobre as responsabilidades do governo municipal com o meio ambiente.

Juntem o maior número de pessoas possível para esse evento: seus amigos, 
familiares, professores, lideranças comunitárias e organizem uma caminhada 
pela cidade para levar a Carta até a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores.

Juntem-se ao grupo de Publicidade e preparem faixas, cartazes e frases para 
esse momento especial.

Convidem os grupos de vídeo, rádio e zine para fazerem a cobertura do evento. 
As gravações que eles fi zerem serão documentos importantes para a história da 
Educação Ambiental brasileira.

Divulguem também na imprensa local. 

outraS poSSibiLidadeS

Façam arte: transformem a Carta numa música, numa exposição de fotos na escola, 
na Câmara de Vereadores, num vídeo, numa peça de teatro...

Proponham para a direção da escola que seja realizada uma aula em cada disciplina 
sobre o conteúdo da carta, para que os estudantes juntos com os professores 
descubram possíveis relações entre as questões ambientais locais e os conteúdos 
estudados em geografi a, matemática, ciências, português e etc.

Depois de um determinado tempo, juntem-se novamente para escrever um relatório de 
todas as ações de divulgação que vocês conseguiram realizar. Por fi m, encaminhem 
uma cópia desse documento para o MEC juntar aos outros materiais que também 
chegarem dos demais estados. 
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OFICINA DE FANZINE

o Que É uM FanZine?

A forma mais fácil de explicar o que um fanzine, é distribuir os zines que foram criados 
durante a Conferência para que as próprias pessoas encontrem a resposta. 

Manuseando, lendo e conversando sobre o que veem, elas mesmas vão entender que os 
zines podem ser:

Informativos, artísticos, relatos de experiências, fi cção, entrevista, fotos com legendas, 
ou tudo isso misturado, de um jeito bem criativo.

Escritos a mão, datilografados, feitos com colagens, com desenhos, entre outras 
tantas possibilidades.

Outro ponto que elas vão entender rapidinho: os zines são um tipo de publicação barata, 
porque são fotocopiados.

e coMo Se FaZ uM Zine?

O grupo deve decidir:

1. Os assuntos da COM-VIDA que vão ser divulgados através do zine;

2. Como esses assuntos vão ser divulgados: em forma de poesia? Entrevista? Vai ter 
desenho? 

3. O tamanho e o formato do zine. Ele vai ser redondo? Triangular? Quadrado? 
Lembrem-se: tudo pode. O importante é tentar garantir que o zine seja lido. 

4. Em que lugares ele vai circular? Dependendo disso, será o número de cópias. Façam 
a conta. Quanto vai custar?

5. Como pagar as cópias? Que tal prever espaços no zine, para anúncios de pequenos 
comerciantes do bairro, que difi cilmente poderiam pagar uma anúncio no rádio, na 
televisão ou mesmo num jornal de grande circulação? 

6. Quanto vai custar cada anúncio?

7. Quem do grupo poderá ser vendedor de anúncios do zine? 

Essa pessoa (pode ser uma ou até o grupo todo) vai:

procurar os comerciantes;

se apresentar como alguém que participa da COM-VIDA. Se precisar, ela vai 
explicar para o comerciante o que é uma COM-VIDA;

explicar que o zine é um meio de comunicação dos assuntos ligados à COM-
VIDA;

convencer o pequeno comerciante de que apoiar as ações da COM-VIDA traz 
benefícios a todos os que moram e trabalham na região;

receber o valor do anúncio;

perguntar e anotar o que o comerciante quer que apareça no seu anúncio. Pode 
ser que ele dê um cartão com os dados que ele quer. Nesse caso, o grupo 
poderá, inclusive, colar o próprio cartão no zine. 

levar todos esses dados, anotados, para o grupo.
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Depois disso, o grupo monta um BONECO (o original que vai servir para tirar as 
fotocópias):

façam margens de 1 cm em todas as bordas.

caprichem na letra, caso decidam que o zine vai ser manuscrito; lembrem que o leitor 
precisa entender com facilidade tudo o que está escrito.

Façam uma revisão ortográfi ca, antes de levar o original para tirar cópia;

Usem fi ta adesiva para tudo que forem grudar nas páginas. Só depois de avaliarem se 
a disposição das páginas está do jeito que vocês querem será a hora de trocar a fi ta 
adesiva por pinguinhos de cola;

Numerem as páginas, lembrando de usar frente e verso da folha, para economizar 
papel. 

Agora é hora de TIRAR AS CÓPIAS. 

Não esqueçam de levar e trazer de volta o original, para guardar para a história do 
grupo. 

Outra coisa: lembrem-se de usar papel reciclado.

Está quase pronto: só falta MONTAR O ZINE

Vamos lá: com capricho, juntem as páginas, dobrem, confi ram a ordem das páginas e, 
por fi m, grampeiem. Se quiserem dar um toque especial, ainda dá tempo de colocar 
um pequeno detalhe colorido, com canetinha ou lápis de cor, na capa ou em algum 
item que considerarem importante destacar.

Agora, sim: ESTÁ QUASE TERMINADO O TRABALHO. 

É hora de distribuir os zines e ouvir os comentários dos leitores.

o Que eStÁ FaLtando?

É hora de ler, de recordar e conversar sobre o trabalho realizado.  

Tudo saiu com o grupo pretendia? 

Cada um do grupo consegue dizer com alegria O TRABALHO TEM  MUITO DE 
MIM? 

Se a maioria conseguir dizer isso, palmas para todos. Se não, conversem sobre o que precisa 
mudar para isso ser possível numa próxima vez. Esse será um belo exercício para aprender 
a observar o jeito com que a gente lida uns com os outros e conversar sobre o que nos 
incomoda. 
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OFICINA DE PUBLICIDADE

Veja que bonito: a palavra publicidade signifi ca divulgar o que é público, o que é de uma 
comunidade.

Fazer publicidade, então, é um jeito de espalhar informação, para o maior número de pessoas 
possível, de uma forma simples e direta.

QuaiS taLentoS É preciSo ter para FaZer pubLicidade?

Gostar de desafi o: ser do tipo que não desiste fácil do que quer.  É preciso pensar 
bastante até achar o jeito mais rápido de transformar uma idéia, uma necessidade, 
em uma frase curta ou um desenho para virar um cartaz, uma faixa, ou uma daquelas 
frases animadas, que a gente inventa para fazer torcida para o time da escola, ou ouve 
em passeata.

Gostar de inventar: ser gente inquieta, que não se conforma que as coisas sejam 
feitas sempre do mesmo jeito; que gosta de ser original e que, portanto, não aceita a 
primeira idéia que vem na cabeça.

Gostar de transformar idéias em algo concreto, que se enxergue, ou que se escute, 
ou que se veja e se ouça ao mesmo tempo.

coMo coMeÇar a oFicina?

Há várias possibilidades. Vejamos duas:

1. Apresente uma tarefa encomendada, de verdade, para o grupo, como, por exemplo, 
informar o dia da próxima reunião da COM-VIDA, na sua escola.  

O desafi o é conseguir trazer um número X de participantes para essa reunião. 

2. Peça para o próprio grupo decidir uma tarefa e um desafi o que, de verdade, sirva para 
fortalecer a COM-VIDA.

e depoiS?

Anote as idéias do grupo, que forem aparecendo, num lugar onde todos vejam.

Peça para que expliquem cada idéia, de um jeito que o grupo consiga enxergar o 
cartaz ou a faixa pronta.

Na hora de escolher a idéia fi nal, repita qual é o desafi o do grupo para cada 
sugestão. 

Decidam qual o melhor lugar para colocar o cartaz ou a faixa. Esse ponto é muito 
importante. Tem que ser num lugar diferente, que chame a atenção de quem passa. 

Montem, juntos, na lousa ou num papel, um BONECO do que vai ser feito. Se vai ter 
frase escrita, escolham o tipo de letra, o tamanho, a cor, o lugar onde vai estar. Olhem 
de longe o boneco, como se vocês fossem o público. Está bom mesmo? Será que não 
fi ca melhor desse outro jeito?  

Se todo grupo organizado, do tipo COM-VIDA, tiver uma equipe de publicitários 
competentes, certamente, vai ser mais fácil envolver a comunidade nas atividades que 
acontecem na escola.
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Pergunte quais materiais o grupo vai precisar para fazer o que decidiu, ou mostre 
os materiais que já existem: tintas, lápis de cor, papéis, pano etc. No caso de tinta é 
possível aproveitar cascas de legumes ou frutas coloridas. Sejam criativos. Além de 
ser uma boa experiência, pode ser muito divertido procurar jeitos novos de realizar as 
coisas.
Se o grupo precisar mesmo de algo que não tem, você propõe que encontrem saídas 
para isso. Vamos buscar patrocínio? De quem? Convém procurar tal pessoa? O que 
ela pode querer em troca convém para o grupo? Quem vai falar com essa pessoa? 
Quando? O que vai dizer? 

Peça para que cada um decida o que vai fazer bem, para o trabalho sair bom. 

Sempre olhando para o boneco criado pelo grupo, é hora de colocar a “mão na massa” 
para realizar o trabalho do jeito que foi decidido. 
Se a tarefa for criar uma frase para uma passeata, é preciso que ela seja ensaiada. As 
palavras precisam ser bem pronunciadas. Marquem na frase,  copiada na lousa (ou no 
papel) as pausas de respiração com uma barra (/).

e depoiS do depoiS?

Conversem sobre o processo (o jeito de fazer) e o produto (o que foi feito):

O que a gente se colocou como desafi o aconteceu? Quantas pessoas 
comparecerem?

O que garantiu o sucesso do trabalho? O público comentou? O quê?

O que pode e precisa ser mudado, no próximo trabalho?

Como foi trabalhar junto? O que foi bom? O que incomodou?

Quando a gente se vê de novo, para inventar outras peças publicitárias?
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OFICINA DE RÁDIO

QueM conVidar para participar ?

Estamos realizando ações para dar continuidade ao que começou na escola, antes da 

Conferência Nacional e para fortalecer a COM-VIDA que também acontece na escola, certo?

Então, este é o critério: chame, para começar, pessoas que estão envolvidas de verdade com 

as questões de meios ambiente da sua comunidade. 

o Que VaMoS preciSar para a oFicina

um aparelho de som ou um computador

um gravador para fi ta K7 (igual ao que aparecem sendo usado por repórter, nos 

noticiários de televisão, ou qualquer outro mais moderno)

fi ta K7 e duas pilhas, se forem usar gravador analógico (igual o dos repórteres) 

gente com muita vontade de explicar de um jeito fácil e gostoso de entender as notícias 

da COM-VIDA, da AGENDA21 e outros assuntos da comunidade.

iMportantÍSSiMo

os programas PRECISAM ser alegres. Evitem ler e, se isso for mesmo necessário, 

preparem a leitura de um jeito que ninguém perceba (os locutores famosos fazem isso. 

Observem!) 

Se decidirem fazer entrevista, transformem o encontro com o entrevistado num bate-

papo gostoso. Lembrem que não existe pergunta boba. Quanto mais curiosos vocês 

forem, mais à vontade vocês e o entrevistado fi carão. E o ouvinte vai gostar disso.

Um outro jeito é também trazer para o programa perguntas de ouvintes (Fulano de tal, 

do bairro tal, quer saber...)

Outra possibilidade: uma notícia pode ser transformada numa pequena novela. Já 

tivemos muitos programas desse tipo que faziam muito sucesso!

Montem programas com vários blocos. Entre um e outro, coloquem música, de 

preferência, de gente da sua região. Os artistas conhecidos já têm muito espaço de 

divulgação. Quem não tem é o que mora perto de vocês...

Os programas podem ter anúncios de pequenos comerciantes. Inventem pequenas 

propagandas de, no máximo 30 segundos, para divulgar o comércio local. Todos 

ganharão com isso. 

Planejam jeitos criativos para esses programas serem ouvidos. Uma possibilidade é 

levar a fi ta K7 ou o CD para ser ouvido em lanchonetes, em mercados.

Outra possibilidade, sempre bem possível, é procurar uma emissora da cidade para 

oferecer os programas. A chance de serem aceitos é bastante grande, pois toda 

emissora tem obrigação de transmitir programas educativos.
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Sejam espertos: comecem como programas curtos, como forma de garantir que sejam 

ouvidos, do começo ao fi m. À medida que vocês forem sendo conhecidos e queridos 

dos ouvintes, a duração pode ir aumentando. 

Outra coisa importante: guardem tudo o que vocês forem fazendo. Fotografem. 

Anotem as datas de reunião do grupo, os nomes dos participantes. Esses materiais 

são preciosos documentos desse momento da sua vida, da vida da sua escola, do seu 

bairro, do nosso país. 

ATENÇÃO, de novo: tomem todo cuidado DO MUNDO para que os programas sobre 
Educação Ambiental não tenham cara de lição de moral, que fi cam ensinando como as 
pessoas têm que ser. NINGUÉM gosta disso, nem vocês, com certeza!
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OFICINA DE VÍDEO

o Que SigniFica a paLaVra VÍdeo?

Vídeo signifi ca “eu vejo”. 

Olhe que maravilha: fazer vídeo, portanto, é partilhar com as pessoas o modo particular e 

especial como a gente vê as coisas e as pessoas. Dependendo do lugar onde estamos é o 

que eu vemos. A imagem vai depender também do modo como seguramos e direcionamos 

a lente da câmera.

Ora, não faz sentido, então, a gente mostrar as coisas e as pessoas do mesmo jeito que a 

televisão já mostra...Isso seria o mesmo que olhar com o olho do outro e não com o nosso!

o Que QuereMoS coM eSta oFicina?

Quanta coisa importante acontece na sua escola, na rua, no bairro, na cidade e poucos fi cam 

sabendo...

Precisamos que aumente o número de pessoas que, por esse Brasil tão grande, mostre 

imagens e sons que não aparecem na televisão. Só assim, vamos conhecer um pouco mais 

sobre o povo brasileiro, o que faz, como vive, o que pensa, o que sente, o que sonha.

É isso tudo que queremos!

coMo FaZer VÍdeo?

O mais difícil e importante não é gravar as imagens e, sim, decidir o quê e o porquê de 

gravar isto e não aquilo. Por esse motivo é que a produção é feita em grupo. Muitas cabeças 

pensando torna tudo mais fácil.

Decidam o tema da gravação

Discutam o gênero mais interessante de mostrar o que escolherem (uma entrevista? 

Um clipe musical? Uma novelinha? Uma animação?)

Criem um roteiro – a seqüência de tudo que vai aparecer na tela, a começar pelo título 

da gravação, incluindo a fi cha técnica (os nomes dos participantes da gravação, os 

agradecimentos, entre outras coisas)

Marquem também nesse roteiro os Planos - como será feita a imagem de cada parte 

do vídeo: a pessoa ou o objeto vai aparecer inteiro na tela? Ou só pela metade? Bem 

de longe? Mais ou menos perto? Bem de pertinho? 

Dependendo do Plano, isto é, do jeito com que se cria a imagem, um lugar considerado 
lindo, por exemplo, pode parecer horroroso e assustador... Quem assistir a essa imagem, 
pode fi car impressionado e nunca querer ir nesse lugar, por medo.
O contrário também é possível, porque a imagem tem o poder de convencer as pessoas com 
muita facilidade. 
Pense: se a imagem é poderosa, quem faz a imagem tem mais poder ainda...
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Haverá anúncio de pequeno comerciante no programa (que pode pagar as fi tas, as 

horas de lanhouse, por exemplo)? Onde encaixar? Entre um bloco e outro? Ou no 

fi nal? Ou no começo (este programa tem o patrocínio de...)?

Determinem a duração da gravação. 

Lembrem: é preferível começar com pequenas gravações de, no máximo 3 minutos 

(os anúncios publicitários, por exemplo, em geral são muito bons e não  duram mais 

que 30 segundos)

Decidam o que cada um vai fazer, com gosto, boa vontade e muito envolvimento, para 

tudo dar certo.

Só depois de pensar e conversarem muito, será hora de pegar a câmera para gravar, 

EXATAMENTE na ordem combinada, para facilitar o trabalho.

Cuidem da luz. De preferência. Gravem com luz natural do dia. A lente da câmera 

NUNCA pode estar virada para o lado do sol.

Cuidado com o som também. Esperem o barulho diminuir ou parar.

A câmera pode estar na mão ou ser colocada num apoio. Experimentem antes de fazer 

a gravação defi nitiva.

Depois de pronto, assistam e conversem sobre o que está bom e o que precisa ser 

retirado ou acrescentado.

Se puderem, transfi ram o vídeo para um programa de edição no computador (todos 

já trazem um, bem simples de usar), para acrescentar som e retirar pequenos 

problemas.

coMo MoStrar aS graVaÇÕeS?

Vale aqui o mesmo princípio das outras ofi cinas. Procurem espaços na própria comunidade, 

como escola, lanchonete, salão de igreja, entre outros.

Sempre que possível, coloquem todas as gravações na internet. 

Abram um canal de vídeo e um blog para a COM-VIDA da sua escola. 

Não esqueçam de mandar cópia dos materiais ou os endereços da internet, para a equipe 

do MEC.

Vai ser muito bom saber das coisas do Brasil pelos olhos dos próprios brasileiros que vão 

passar a exercer o direito de comunicar, do seu jeito, porque o jeito de cada um é o jeito mais 

certo!
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