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A P R E S E N T A Ç Ã O

Caros adolescentes e jovens apoiadores do Selo UNICEF 
“Município Aprovado”,

Participando do Projeto ‘Adolescentes Mobilizados Pró-Selo’ e 
envolvendo-se com a dinâmica do Selo você tem uma grande 
oportunidade de conhecer melhor os seus direitos, a realidade de seu 
município, as pessoas com quem você convive, inclusive outros 
adolescentes e jovens com os quais você poderá construir novos laços 
de amizade e muitas aprendizagens através de intercâmbios, de 
encontros e da comunicação pela internet.  

O Selo também é uma possibilidade de você contribuir para ter seus 
direitos respeitados e fazer do seu município um lugar melhor para 
crianças e adolescentes viverem. 

Expressões como: participação social, mobilização de 
adolescentes, organização de grupos, ação política, democracia e 
transformação social farão parte de sua vida de um jeito diferente e 
poderão abrir novas janelas para você ver o mundo com outros olhos: 
apreciando as paisagens, mas também atuando ao seu redor, para que 
tudo seja cada vez melhor para todos.

a) como organizar e promover processos participativos, conhecer 

melhor a situação das crianças e adolescentes do seu município; 
b) de que modo realizar oficinas e desenvolver produtos de 

comunicação e mídia em prol da conquista dos seus direitos; 
c) formas de identificar as expressões culturais de origem africana ou 

indígena de suas regiões;
d) possibilidades de organização de eventos culturais, sociais e 

esportivos em favor dos direitos da criança e do adolescente do seu 

município. 

Este Caderno 01 traz dicas e exemplos sobre: 



Lembre-se: o Selo não é uma gincana, um jogo ou uma competição, 

mas vai ser muito divertido, emocionante e desafiador. Agora é sua vez 

de mostrar toda sua energia, sua cidadania ativa, sua criatividade e 

determinação pela luta por uma cidade melhor para todos os seus 

moradores.

A partir de seu envolvimento, vocês estarão participando de ações 

para tornar a sua cidade e o seu município um território onde existirá 

mais justiça, mais cuidado com as mães, os bebês, crianças, 

adolescentes e toda a população, atendendo suas diferentes 

necessidades na área da educação, da saúde, saneamento, 

alimentação, moradia e, também, onde existirá mais cuidado com o 

meio-ambiente que merece ser preservado por cada um de nós. 

Participe com entusiasmo, faça sua parte para contribuir com a 

administração municipal na construção de um Plano Municipal legal e 

adequado que fará seu MUNICÍPIO APROVADO!

Boas práticas de educação, participação e cidadania! Excelente 

Participação no Programa de Formação dos Adolescentes Mobilizados.

Este projeto terá abrangência em 154 municípios da Amazônia e do 

Semi-árido, a partir da estratégia de fortalecimento da participação dos 

adolescentes em processos democráticos e de exercício da cidadania, 

em torno dos eixos de avaliação das ações desenvolvidas pelos 

municípios que pleiteiam o Selo UNICEF: Impacto Social, Gestão de 

Políticas Públicas e Participação Social. Este último eixo, 

Participação Social, é fundamental como meio pelo qual os outros 

dois serão alcançados.

O objetivo que todos desejamos alcançar é a promoção de políticas 

municipais para garantir melhor qualidade nas áreas de educação, 

saúde, proteção às crianças e adolescentes, saneamento, meio-

ambiente saudável, que será a condição concreta de reconhecimento 

dos direitos sociais de cada cidadão e a condição para que os 

Sobre o Projeto “Adolescentes Mobilizados Pró-Selo”



municípios alcancem o Selo UNICEF de Município Aprovado. Para que 

essa conquista se realize, sua presença e participação nas Comissões 

Pró-Selo UNICEF “Município Aprovado”, edição 2009-2012 é 

indispensável. 

O fortalecimento do movimento dos adolescentes das Comissões 

Pró-Selo terá um importante papel na consolidação de movimentos 

democráticos que contribuem para a construção de um município 

melhor. Os adolescentes, mais conscientes da sua função e mais 

preparados para atuar na Comissão, poderão construir ferramentas de 

acompanhamento e monitoramento, assumindo a prática da advocacia 

social, junto aos dirigentes municipais e de outros órgãos estaduais e 

federais que atuam no seu município.

A estratégia concebida pelo Formação, com o apoio do UNICEF, 

para que se ofereça a oportunidade de preparação dos adolescentes 

para ocuparem sua função, será realizada mediante o desenvolvimento 

do Programa de Formação de Adolescentes e do Programa de 

Formação de Dirigentes de Escolas e Educadores. A partir do ano II, 

este Projeto também contemplará um Programa de Formação de 

Dirigentes Municipais. 

Ao longo do primeiro ano, 2010, serão construídas articulações com 

os Dirigentes Municipais, bem como com os professores e dirigentes de 

escolas do município, cuja finalidade será o estabelecimento de 

diálogos intergeracionais em prol da garantia e ampliação de direitos 

das crianças e adolescentes, envolvendo, assim, as escolas, as 

famílias e os conselhos que cuidam do bem-estar e do desenvolvimento 

das gerações do futuro.                                                                  

                                                                             Instituto Formação





A participação é um direito humano básico, e como um direito, não é 

um presente ou privilégio dos adultos, mas também o direito de toda 

criança e adolescente de expressar sua opinião e ser ouvido. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas diz 

em seu Artigo 12 que os Países signatários como o Brasil, devem:  

“garantir o direito de toda criança, que for capaz de formar opiniões 

próprias, de expressar-se livremente sobre toda e qualquer questão 

que lhe diz respeito, e que sua opinião deve ser levada em 

consideração sempre de acordo com sua idade e maturidade”.  

Além de ser um direito fundamental, a participação de crianças e 

adolescentes é uma forma de assegurar outros direitos! Por isso, 

crianças e adolescentes devem ser ouvidos, expressar suas ideias e 

anseios a respeito de questões que afetam diretamente suas vidas 

como os serviços públicos de saúde, educação e outros. 

O objetivo da sua participação no Selo é abrir espaços de diálogo 

dos adolescentes do Município com demais atores relevantes na 

defesa, promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente.  

O Município, por sua vez, deverá criar e desenvolver estes espaços. 

Sua participação pode ser uma importante contribuição para 

consolidar a presença e a visibilidade dos adolescentes no Município. 

Portanto, convide seus amigos, colegas, vizinhos, parentes, enfim, todo 

mundo que você conhece para participar.

I PARTE - A Participação dos
Adolescentes no Selo



O CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA é um órgão instituído pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e cada Município deve ter o seu. O CMDCA é o 

principal responsável por formular, controlar, sugerir, acompanhar e 

fiscalizar as políticas que vão garantir os direitos das crianças e 

adolescentes, previstos no Estatuto. O Conselho é composto por 

representantes do Governo como Secretarias de Educação, Cultura e 

outras, e também por representantes de organizações sociais como 

Igrejas, Abrigos, Associações e Organizações Não Governamentais.  

Para aderir ao Selo, o Prefeito assinou um Termo de Compromisso e 

se comprometeu a garantir o funcionamento deste Conselho. 

Portanto, todos os Municípios inscritos no Selo têm Conselho de 

Direitos. Procure o seu!

Você conhece o Conselho de sua cidade?

Dica 1) O primeiro passo para participar das ações do Selo é 

procurar o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do seu 

município. 

CMDCA

A participação dos adolescentes no Município. 

INTERAGINDO



Pergunte na escola, na prefeitura, no centro de saúde, para os seus 

pais. Sempre tem alguém que sabe onde está o Conselho de Direitos. 

Faça contato com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Maranhão, que está localizado no seguinte endereço: 

Rua de Nazaré, 316, Centro. CEP: 65010-410, São Luís-MA. Fone (98) 

32312309 

Ou faça contato com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente/CONANDA no endereço:

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/conselho

/conanda/ (conanda@sedh.gov.br) Secretaria Executiva do Conanda

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Anexo II, sala 421 CEP 

70.064-901, Brasília-DF 

EM BUSCA DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE...



Melhorias nas áreas de educação, saúde, proteção e participação 
social de crianças e adolescentes, a partir da ampliação e consolidação 
da participação mais atuante de adolescentes nos Comitês pró-selo 
UNICEF Município Aprovado, edição 2009-2012.

Efeito 1 – Participação atuante e qualificada de dois 
adolescentes mobilizados em cada Comitê pró-selo.

Desejamos realizar:

w Programa de Formação de Adolescentes Mobilizados.

w Programa de Formação de Dirigentes e Educadores de Escolas 
Públicas Municipais.

Efeito 2 – Disseminação intermunicipal da ação dos 
Adolescentes Pró-Selo.

Desejamos realizar:

w Documentários sobre os eixos norteadores da avaliação dos municípios.

w Blog da Rede dos Adolescentes Mobilizados das Comissões Pró-
Selo.

 Rede de Adolescentes Mobilizados dos Comitês pró-selo.

Efeito 3 - Mobilização de novos adolescentes para a 
participação em prol dos direitos das crianças e adolescentes.

Desejamos realizar:

w Espaço permanente de diálogo dos adolescentes com a cidade.

Estratégias do Projeto

Pretende-se estabelecer como grandes estratégias deste projeto, 
que se materializarão nas atividades programadas:

a) Formação permanente dos adolescentes participantes das 
Comissões e dos dirigentes e educadores de escolas públicas, bem 
como de dirigentes municipais;

II PARTE - Sobre o Projeto: 
conhecendo seus objetivos.



b) Criação de canais de diálogo intermunicipais, intersetoriais e 

intergeracionais.

No primeiro ano, iniciaremos a execução do Programa de Formação 

de Adolescentes e do Programa de Formação de Dirigentes e 

Educadores de Escolas para a ação com os temas:

1 – Mudanças climáticas e o impacto na vida das crianças; 

2 – Arte, Cultura e Comunicação para a Diversidade Étnico-racial; 

3 – Esporte e Cidadania.

Cada polo escolherá um tema para cada ano de projeto, de modo 

que no final dos três anos, todos os municípios tenham debatido nas 

escolas os três temas.

Em cada ano uma escola será escolhida como espaço de 

experimentação, mas outras escolas serão convidadas para 

participarem desses momentos e replicarem projetos em suas 

unidades educativas.

A partir do segundo ano, expandiremos a ação mais sistemática com 

os secretários municipais, a partir do Programa de Formação de 

Dirigentes Municipais.

Além disso, trabalharemos com ferramentas de comunicação e a 

construção de redes intermunicipais e intersetoriais.

O Programa de Formação de Adolescentes estará organizado em 

(02) duas modalidades: 

Presencial: em (06) seis polos de 50 adolescentes, sendo que no 

primeiro ano participarão dessa etapa presencial (02) dois 

adolescentes de cada cidade, ou seja, uma média de 50 adolescentes 

por etapa do curso; as cidades-polo serão ainda definidas e você 

saberá  quais são mais adiante, no quadro I - Agenda do Programa de 

Formação de Adolescentes.

Metodologia



À distância: em cada cidade, a partir de práticas educativas 

programadas na etapa presencial, para o desenvolvimento posterior 

nas cidades; nessas práticas estarão previstas entre outras ações, 

palestras nas escolas, campanhas educativas nas cidades, realização 

de jogos educativos, peças de teatro, projetos de jardinagem.

O Programa de Formação de Adolescentes - PFA terá uma carga 

horária presencial de 96 horas, sendo 32 horas por ano. A carga horária 

à distância que será contabilizada totalizará 96 horas. Entretanto, mais 

do que esse total de horas será planejado para a ação no município. A 

partir das 40 horas anuais, em cada cidade, o trabalho do jovem será 

creditado à sua ação de cidadania. A organização em polos poderá ser 

redefinida após a realização da primeira etapa do programa. Cada 

adolescente participante que cumprir sua meta no Programa receberá 

certificado.

O Programa de Formação de Dirigentes e Educadores de Escolas 

Públicas - PFD terá uma carga horária de 8 horas presenciais e 32 

horas de trabalho aplicado /ano /polo.  Os participantes do Programa de 

cada escola que cumprir sua meta receberão certificados de 40 horas 

de curso.

O Programa de Formação de Dirigentes Municipais será realizado 

através de seminários de 16 horas, em (6) seis polos. Ao todo serão (12) 

doze seminários, sendo (6) seis em 2011 e (6) seis em 2012. Os 

certificados desses seminários serão entregues após cada etapa.

Para os canais de diálogo, profissionais do Instituto Formação 

estarão em contato permanente com os articuladores em cada cidade, 

tanto da Comissão pró-selo, quanto dos adolescentes, professores, 

dirigentes de escolas e secretarias. O embrião da Rede de 

Adolescentes das Comissões será discutido na primeira etapa do PFA e 

alimentado em todos os momentos posteriores, em que acontecerem 

diálogos com os membros da Comissão, adolescentes, professores, 

dirigentes de escolas e dirigentes municipais.



Será cr iado um blog para 

disseminar a concepção da Rede de 

Adolescentes das Comissões. Essa 

atividade será também uma das 

etapas da formação inicial do PFA.

Também serão estimulados usos 

de ferramentas diversas de 

comunicação, para os participantes 

das Comissões estarem sempre 

atentos no que ocorre no município 

vizinho e também no próprio município deles.

Os documentários que serão produzidos, concomitante com a 

realização das etapas iniciais do Programa,  farão parte de seu 

conteúdo.

Em cada cidade haverá, gradativamente, visita de profissionais do 

Instituto Formação, durante momentos de realização de ações para 

fortalecer o movimento local. Será proposto que ações como 

campanhas e palestras sejam realizadas com agenda programada em 

municípios contíguos, para facilitar trajeto do profissional nesses 

acompanhamentos.

O espaço permanente de diálogo entre adolescentes e os dirigentes 

municipais será alimentado pelo Instituto Formação.

Vocês consideram que será possível alcançar 

esses objetivos previstos no projeto?

O que vocês acham mais fácil para a 

execução desse projeto? Pensam que existem 

dificuldades também? Quais são elas?  Qual 

sua opinião sobre o trabalho a ser feito com o 

diretor, o professor e os estudantes da escola 

escolhida para desenvolver ações desse 

projeto?

INTERAGINDO



Quadro I – Agenda do Programa de Formação de Adolescentes-PFA 

III PARTE - Nossa proposta de Agenda
do Programa de Formação de
Adolescentes/2010

Encontros serão por polos de municípios

Núcleo (sede)
 

Data
 

Municípios abrangidos
 

I- Região Metropolitana
São Luís e Alcântara
(Cidade: São Luís)

 

 

10 e 11 de setembro

08 e 09 de outubro

16 e 17 de outubro

 Municípios do polo

Municípios do polo

Municípios do polo

 

São Luís, Região dos 
Cocais
(Cidade: São Luís)

Baixada do Alto Turi
(Cidade: Pinheiro)

30 e 31 de outubro Municípios do poloBacabal/Médio Mearim
(Cidade: Bacabal)

06 e 07 de novembro Municípios do poloSemiárido/Itapecuru/
Baixo Parnaíba
(Cidade: Vargem Grande)

20 e 21 de novembro Municípios do poloRegião Tocantina
(Cidade: Imperatriz)

Que dificuldades vocês tiveram para chegar até aqui?

INTERAGINDO



IV PARTE - PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
DOS ADOLESCENTES

Programação deste Encontro

Meta: 

Qualificar 308 adolescentes para a participação ativa nos Comitês 

Pró Selo em 154 cidades maranhenses da região amazônica e do 

semiárido.

Esses adolescentes mobilizados Pró-SeloUNICEF realizarão ações 

de mobilização para fortalecer a luta pelos direitos à qualidade saudável 

de vida para crianças e adolescentes e, sobretudo, pela conquista do 

direito que todos têm de aprender a leitura, a escrita, a arte, as ciências, 

a comunicação e a importância da participação política e de práticas de 

lazer, em cada cidade.

A participação social dos adolescentes será abordada de forma 

direta e indireta, de modo contínuo, mas também a partir do ambiente 

escolar. O processo formativo no Programa de Formação será para a 

ação nos Comitês e em uma escola pública de sua cidade.

Ementa:

Módulo I - Impactos das mudanças climáticas na vida de crianças e 

adolescentes; 

Módulo II - Diversidade étnico-racial; 

Módulo III - Movimentos de cidadania.

MÓDULO I – IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA VIDA

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Conteúdos Transversais:

 Ecoalfabetização, Arte, Cultura, Comunicação e Esportes.



Objetivos:

- Contextualizar a situação climática que existe no planeta e no lugar 

em que se vive, para compreender as causas e consequências 

positivas e negativas da ação dos homens em relação à natureza.

- Vivenciar práticas de ecoalfabetização para o desenvolvimento da 

ecologia humana.

-Interagir com práticas de esporte, artes cênicas e comunicação 

educativa como ferramentas de desenvolvimento humano e social.

Conteúdos:

a) Relação seres humanos e natureza – processo de transformação 

do universo pela ação humana e suas consequências para a vida das 

crianças, adolescentes e adultos;

b) Impactos positivos e negativos – humanização X desumanização;

c) Práticas de ecoalfabetização – na família, na escola, na cidade;

d) Blog – ferramenta de comunicação dos comitês sobre conteúdos 

do selo;

e) Metodologia do futebol de rua;

f) Expressão corporal e o movimento cênico a partir da temática da 

saúde e da ecologia humana.

Procedimentos didáticos:

Horário Conteúdo
8h Recepção dos participantes

Café

1º Dia

8:30h Ciranda de Apresentação
(movimentos de interação e jogo teatral)

9:45h Apresentação do projeto e programa

10:15h Projeção DVD-Curtas:
Money, money/Trilogia WWF
Família Soja / Rede de Jovens Comunicadores da Baixada
Maranhense



 
Horário Conteúdo

10:45h

10:25h

10:30h

Grupos de Trabalho
A partir das experiências e da relação seres humanos e 
natureza, avaliar o  processo de transformação do 
universo pela ação humana e suas consequências para a 
vida das crianças, adolescentes e adultos.
(Em 3 grupos, discutir a temática a partir de questões a 
serem planejadas: cada grupo ficará com um profissional 
do Formação, ajudando na mediação e na orientação de 
ferramentas e metodologias de comunicação, artes, 
esportes...

Apresentação da exposição de fotos do Prêmio Jovem 
Comunicador 

Apresentação do Selo UNICEF

12h Almoço

13:30h Continuidade dos trabalhos

14h Apresentação dos trabalhos dos grupos
Diálogos em plenária

16h Lanche

Projeção do filme “Ilha das Flores” 
seu conteúdo
Elaboração de texto sobre a temática meio ambiente

e diálogo sobre16:15h

Ciranda com a música Caminhos do coração -
Gonzaguinha - (Aprendizagens do dia - questões 
colocadas em faixas que ficarão no chão, no centro da 
ciranda).

17h

17:20h Encerramento das atividades



Horário Conteúdo

2º Dia

8h

9:45h Lanche

Planejamento de práticas de ecoalfabetização na família,
na escola, na cidade

12:30h Almoço

13:30h

Planejando o retorno/preparando materiais:
- Participação no Comitê
- Mapeamento das organizações de adolescentes e 
jovens da cidade
- Produção e alimentação do blog
- Contato com as escolas
- Atividades nas escolas
- Combinados  da Rede de Adolescentes Mobilizados pelo 
selo UNICEFpor uma cidade melhor para crianças e 
adolescentes
Aplicação de questionário

16:30h

17:30h

Apresentação dos resultados das oficinas

Encerramento do Seminário 

Oficinas:
1. Produção de blog
2. Roteiros cênicos com a temática
3. Metodologia do esporte educativo - teoria e preparação

Oficina de produção de blog para todos10h



Como vocês avaliam esta programação?

Como ela poderá ser replicada na escola onde vocês mobilizarão os 

estudantes?

INTERAGINDO



PARTE V - Textos para reflexão e
orientação de encaminhamentos

Texto Meio-Ambiente

T e x t o 1

As crianças são aproximadamente 30% da população do mundo, e 

em muitos países chegam a somar a metade da população. O 

envolvimento das crianças de hoje na educação ambiental é 

fundamental para o sucesso a longo prazo dos esforços para a 

sustentabilidade. Precisamos lembrar constantemente que nossas 

crianças herdarão a responsabilidade de cuidar da Terra.

Os jovens estão preocupados com os problemas globais, mas 

muitos se sentem despreparados para o que vai trazer o futuro. Então, 

da próxima vez que você entrar na sala de aula observe com cuidado as 

trinta e tantas faces adoráveis olhando para você. Certo! Talvez não o 

sejam todo tempo, mas constituem a próxima geração. Isto lhe dá poder 

para mudar o mundo. Que melhor forma de ajudar o planeta do que 

oferecer uma nova visão para seus estudantes? Ser ecoalfabetizado 

significa compreender os princípios básicos de organização das 

comunidades ecológicas e ser capaz de incorporar estes princípios na 

sua vida diária e na vida da comunidade humana.

Para muitos de nossos estudantes o futuro parece incerto e até 

assustador. Como resultado, há a necessidade de uma interpretação 

mais ampla da educação, uma que inclua a mudança de foco para 

temas que ofereçam as ferramentas para construir um futuro 

sustentável. A reorientação da educação atual é uma ação necessária 

para todos os educadores, em todos os níveis, pois inovações são 

necessárias para auxiliar as crianças de hoje em direção ao futuro que 

vão encontrar.

O modelo educacional antigo, do aprendizado passivo dos fatos e da 

RE- ORIENTANDO A EDUCAÇÃO ATUAL



repetição descontextualizada não mais é suficiente. No futuro, a 

necessidade de resolver problemas complexos exigirá que todos 

tenham habilidades fundamentais, tais como leitura, escrita e cálculo, 

habilidades avançadas na redução de problemas, trabalho em equipe, 

pesquisa aplicada, gerenciamento do tempo, síntese de informação e 

saber tecnológico.

A educação para uma cultura sustentável inclui o aprendizado 

contínuo, interdisciplinar, com parcerias em um ambiente multicultural e 

afirmativo. A educação ambiental  de hoje deve construir sobre a 

curiosidade natural das crianças e sobre o entusiasmo pela exploração, 

com programas que descubram a natureza pela ciência, matemática, 

leitura, escrita, estudos sociais e arte, tecendo com a investigação 

prática e encorajando a avaliação crítica dos problemas e das soluções.

Os educadores precisam hoje da flexibilidade e da capacidade de 

acessar e integrar o conhecimento das diferentes origens. A resolução 

dos problemas da sociedade requer o conhecimento  das mais diversas 

disciplinas da mesma forma que uma variedade de especialistas 

precisa trabalhar em conjunto para resolver os problemas do mundo 

fora da escola. As disciplinas não podem mais estar separadas 

desnecessariamente, tanto na escola quanto no mundo profissional. 

Passando às crianças a responsabilidade de algo concreto para fazer 

no mundo, expressamos nossa confiança na capacidade de trabalhar, 

de rsolver problemas de forma criativa e cooperativa.

A reorientação da educação envolve ensinamentos, instruções que 

não somente aumentam o conhecimento do estudante, mas incentivam 

o desenvolvimento de habilidades e valores que orientarão e motivarão 

para estilos de vida sustentáveis. ( IN: LEGAN, Lucia. A Escola Sustentável 

- Ecoalfabetizando pelo ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, Pirenópolis, GO: Ecocentro IPEC, 2007  -    Capítulo 1 -  p. 11-12) 



T e x t o 2
TUDO ESTÁ CONECTADO

Milhões de animais e plantas habitam este mundo. O mundo vivo, 

como um todo, é conhecido como biosfera. Um conjunto que interage 

de uma maneira organizada. Por sua complexidade, a biosfera é difícil 

de estudar como um todo, por isso os ecologistas dividem a biosfera em 

unidades menores chamadas de ecossistemas.

Um ecossistema pode ser uma grande área, como uma cadeia de 

montanhas, um oceano ou um deserto. Também pode ser uma área 

pequena como seu jardim ou o pátio da escola. As espécies, ocupando 

uma área particular da terra, ou da água, interagem com o meio 

ambiente físico formando ecossistemas naturais. Quando procurar 

ecossistemas naturais em sua área, você observará a relação entre o 

vivo e o não vivo.

Os ecossistemas do mundo natural são comunidades de plantas, 

animais e micro-organismos. Não existe lixo em comunidades 

ecológicas. O resíduo de uma espécie é o alimento de outra. Assim a 

matéria está em ciclo contínuo através da teia da vida.

A energia que movimenta estes ciclos é originada no Sol. A 

diversidade e a cooperação entre seus membros é a fonte de 

sustentabilidade e rusticidade dessas comunidades.

O Ecossistema Fragilizado

Existem vários exemplos de ecossistemas perfeitos em todo o globo, 

a Amazônia e o Pantanal são exemplos clássicos. Existem plantas que 

são protegidas por pássaros, pássaros que são protegidos por vespas, 



vespas que são protegidas por árvores, árvores que são protegidas por 

fungos, fungos que são protegidos por formigas e formigas que são 

protegidas por plantas. Este é o ciclo da vida.

A biodiversidade de uma floresta tropical é tal que menos de 1% dos 

milhões de espécies foram estudados pelos cientistas, quanto aos 

possíveis usos humanos. Atualmente, as florestas tropicais úmidas 

ocupam 2% da superfície do planeta e 6% da superfície dos 

continentes, e ainda assim essas florestas riquíssimas sustentam mais 

da metade das plantas e dos animais silvestres do mundo. 

Mas, o que acontece quando o ciclo é interrompido? Uma floresta 

tropical úmida é um ecossistema complexo. Uma vez que uma área 

tenha sido desflorestada, mesmo que tenha a rara oportunidade de 

regenerar-se, jamais retornará ao que era. Os padrões intricados de 

organização estão perdidos para sempre.

Em uma floresta natural, somente 1 a 2% da luz que chega no topo 

das árvores alcança o solo. Na maioria dos casos, quando a madeira é 

removida, as plantas e animais da floresta original desaparecem. As 

árvores e outras plantas, que evoluíram por milênios, crescendo no 

ambiente escuro e úmido não podem sobreviver no novo ambiente 

desflorestado.

Até mesmo se algumas áreas dentro de uma área maior forem 

destruídas, os remanescentes alteram-se drasticamente. Os pássaros 

e outros animais não conseguem se movimentar através das copas das 

árvores, as plantas não são polinizadas adequadamente, as sementes 

não são dispersadas e  grande parte da umidade é perdida.

Como resultado, os remanescentes se degradam lentamente e 

também desparecem. A chuva causa erosão do solo que antes estava 

protegido e a terra fica pobre e degradada. Os ecologistas investigam 

as formas como os humanos estão modificando os ecossistemas, que 

precisam permanecer inclusive para a nossa própria sobrevivência.

Considere os fatos:

l mais da metade dos estimados 10 milhões de espécies do mundo 

vivem nas florestas tropicais;



l um pequeno lago na Amazônia brasileira pode conter mais 

espécies de peixes do que em todos os rios da Europa;

l uma reserva de floresta no Peru abriga mais espécies de 

pássaros do que em toda a América do Norte;

l uma única árvore na Amazônia pode abrigar 43 diferentes 

espécies de formigas, o mesmo encontrado em toda a Grã-Bretanha.

(Espécies e Ecossistemas. IN: LEGAN, Lucia. A Escola Sustentável - 

Ecoalfabetizando pelo ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, Pirenópolis, GO: Ecocentro IPEC, 2007 - Capítulo VII – p.90- 101) 

1- Com um grupo de colegas, façam um plano de pesquisa para 

conhecerem alguns ecossistemas existentes na sua casa e na escola. 

Cada participante do grupo ficará encarregado de encontrar um 

ecossistema e de fotografar o que encontrar, para depois fazer uma 

galeria de fotos de ecossistemas no blog da sua cidade. Exemplos de 

ecossistemas: formigueiros, cupinzeiros, alagados.

2- Procurem no quintal da sua casa e no quintal ou jardim da sua 

escola, encontrar uma área em que possa encontrar um ecossistema 

em que estão juntas várias espécies de seres vivos (plantas e animais). 

Se você encontrar, faça uma lista de todas as espécies que vivem 

juntas, formando um ecossistema. 

3- Converse com seus colegas na escola e com as pessoas de sua 

família sobre as suas pesquisas e compartilhe com elas as suas 

descobertas, explicando o que é um ecossistema. Cuide de plantas e 

ATIVIDADE DE PESQUISA E APRENDIZAGEM 
COMPARTILHADA



animais como seres que fazem parte da grande família de todas as 

espécies que habitam o planeta. Você pode cuidar de animais e plantas 

como um GUARDIÃO DO MEIO-AMBIENTE.

4- Faça com um grupo de colegas da escola e amigos vizinhos um 

clube em que cada um terá o papel de GUARDIÃO DO MEIO-

AMBIENTE. Devem discutir juntos todas as atividades que poderão 

desenvolver na sua cidade, para cuidar dos ecossistemas que existem 

e dialogarem com seus professores, com seus pais e com os membros 

do Comitê Pró-Selo para fazerem uma campanha à favor da natureza e 

contra o desmatamento das áreas verdes de matas e florestas que 

existem no seu município.  

5- Faça entrevistas com as autoridades de sua cidade, para saber o 

que pode ser feito e como será feita uma ação de proteção do meio-

ambiente. Coloque no Blog de sua cidade o resultado das entrevistas e 

também as fotos das pessoas entrevistadas.

6- Publique no BLOG dos Adolescentes Mobilizados Pró-Selo todas 

as notícias sobre o trabalho realizado pelo CLUBE – GUARDIÃO DO 

MEIO-AMBIENTE. Lembre-se que é preciso cuidar da natureza, para 

que no futuro vocês, seus filhos e netos possam ter garantido a terra 

para plantar, a água para beber e o ar para respirar.



Uma floresta tropical tem muitos níveis que variam de acordo com as 

condições climáticas. As árvores mais altas são chamadas de dossel. 

Elas são seguidas por árvores mais baixas e arbustos, que são 

seguidos por plantas herbáceas, que tomam espaço na cobertura do 

solo, protegendo-o. A camada das raízes fica embaixo do solo. As 

trepadeiras conectam as árvores pela floresta. 

A floresta tropical úmida depende das folhas caídas e das madeiras 

que apodrecem. Pesquisas mostram que o carbono pode ficar nas 

folhas da cobertura do solo por mais de 1.000 anos. É uma cobertura 

vegetal perfeita, alimentando milhões de organismos. As sutis relações 

entre as aves que carregam as sementes, a chuva que cai nas folhas, o 

solo que nutre as plantas, a luz do sol que alimenta os organismos e o 

rio indo e vindo, tudo faz parte da floresta.

A MAIOR FLORESTA DO PLANETA

A Floresta Amazônica cobre mais de meio bilhão de hectares, 

passando pelos territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia e a região 

leste do Equador e do Peru. Se a Amazônia fosse um país, seria o nono 

maior país do mundo. A força da vida da Amazônia é o poderoso Rio 

Amazonas. Ele começa como um fio de água no alto dos montes 

nevados dos Andes e flui por mais de 6.000 quilômetros através do 

continente sul-americano, até desaguar no Oceano Atlântico, em 

Belém, onde tem de 300 a 450 km de largura, dependendo da estação. 

O Rio Amazonas flui pelo centro da floresta e é alimentado por 

aproximadamente 1.100 afluentes, dezessete dos quais têm mais de 

Texto Meio-Ambiente

T e x t o 3
SE AS ÁRVORES PUDESSEM FALAR



1.500 km. O Amazonas é, disparadamente, o maior sistema fluvial do 

mundo. Mais de dois terços de toda a água fresca do mundo está nos 

rios da bacia.

Nós estamos atualmente passando pela experiência da perda do 

maior tesouro biológico da Terra, a floresta tropical úmida. As florestas 

tropicais já cobriram 14% da superfície do nosso planeta. Agora cobrem 

meros 6%, e na taxa de destruição atual, pode ser consumida nos 

próximos 40 anos. Especialistas estimam que nós estejamos perdendo 

137 espécies de plantas e animais a cada dia devido ao 

desflorestamento das matas tropicais. Isto soma 50.000 espécies em 

um ano. Meio hectare de floresta é perdido a cada segundo, com 

trágicos resultados, tanto para os países industrializados quanto para 

os países em desenvolvimento.

As florestas tropicais estão desaparecendo principalmente por 

causa do desarborizamento, da mineração, das hidroelétricas e da 

necessidade ou cobiça pela terra. Desbastamentos enormes trazem 

com eles muitas consequências horrendas: poluição da água e do ar, 

erosão do solo, epidemias de malária, liberação de dióxido de carbono 

para a atmosfera, expulsão e dizimação de povos indígenas e a perda 

da biodiversidade pela extinção de plantas e animais. Menos floresta 

significa menos chuva, menos oxigênio para respirarmos, e até mesmo 

uma ameaça maior, como o aquecimento global.

Os povos indígenas também sofrem os efeitos do desmatamento. 

Foram estimados de 6 a 9 milhões de povos indígenas habitando as 

florestas tropicais do Brasil em 1500. Já em 1900, restava somente 1 

milhão. Hoje existem menos de 400.000 indígenas que sobrevivem a 

esta catástrofe que ainda continua. Estes povos ainda demonstram 

uma diversidade marcante na floresta tropical, porque compreendem 

215 grupos étnicos com 181 línguas diferentes. Eles vivem em 526 

territórios, que juntos compreendem milhões de hectares. (Dados da 

FUNAI, Fundação Nacional do Índio, 2003).

(IN: LEGAN, Lucia. A Escola Sustentável - Ecoalfabetizando pelo ambiente. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Pirenópolis, GO: 

Ecocentro IPEC, 2007 - Capítulo VII – p.95-96).



Como você não pode plantar uma floresta, faça um jardim em sua 

casa, ou no canteiro da cidade ou na sua escola. Siga a orientação:

1- Escolha uma área. Você vai escolher de acordo com o que existe 

de área disponível, que pode ser usada para fazer seu jardim. Uma das 

áreas pode ser na escola onde vocês desenvolverão o trabalho com 

outros adolescentes e crianças. Outra área pode ser o quintal e a frente 

de sua casa.

INTERAGINDO

 APRENDIZAGEM COMPARTILHADA 

E ATIVIDADE PRÁTICA DE 

GUARDIÃO DO MEIO AMBIENTE

1- Você encontrou muitas informações que eram desconhecidas 

nesse texto? Parece que sim, não é? Então você poderia compartilhar 

esse conhecimento com sua família, seus colegas e até colocar uma 

parte desse texto no BLOG da cidade.

2- Mas, além de compartilhar esses novos conhecimentos, também 

pode realizar uma prática de GUARDIÃO DO MEIO AMBIENTE com 

seus colegas da escola e do clube dos guardiões.

PRESTE MUITA ATENÇÃO. LEIA AS DICAS SEJA CAPAZ DE SE

TONAR UM JARDINEIRO FIEL À NATUREZA E A TODAS AS SUAs

ESPÉCIES



2- Corte o mato e o terreno se for argiloso, salpique na terra um 

pouco de cinzas ou de calcário (peça ajuda na Secretaria de 

Agricultura) para que a terra fique mais apropriada para o plantio das 

mudas.

3- Cubra toda a área onde o mato foi cortado com muitas folhas de 

mato caídas das árvores, ou folhas de jornal ou mesmo com um 

papelão que você pode pegar no comércio local. Molhe bastante essa 

cobertura que vai ajudar a eliminar o mato que ainda restou.

4- Coloque por cima de toda essa área que foi coberta mais uma 

camada fina de palha e folha caída das árvores e depois cubra com 

esterco de vaca, de galinha, ou de cabra. Vá fazendo várias camadas 

de palha e esterco, até ficar com a altura de 80 cm. 

5- Na última camada, coloque grama ou mato cortado, palha seca, 

folhas secas, serragem de madeira, casca de arroz.... Molhe bem, 

durante alguns dias. Sobre isso converse com seus pais e com os 

agricultores da cidade. Eles também têm algumas dicas para lhe dar. 

Onde tem alunos de agroecologia converse com eles.

6- A terra está pronta para o plantio das mudas ou sementes das 

plantas que você deseja cultivar. Podem ser mudas de roseiras, 

alfinetes, margaridas, onze horas e tantas outras plantas que existem 

em sua cidade ou na cidade vizinha. São tantas variedades, típicas da 

Amazônia maranhense e outras que vieram de estados vizinhos. Você 

poderá escolher as que mais aprecia, para que seu jardim fique muito 

bonito. Também você pode plantar muda de árvores nativas nos 

canteiros da sua cidade. Combine com os órgãos da Prefeitura. Faça 

com outros adolescentes, crianças e adultos um grande movimento na 

cidade.

7- Seja um GUARDIÃO DO MEIO-AMBIENTE. Assim você ficará 

conhecido também pela beleza do seu jardim, do canteiro, da praça e 

pela sua nova atividade de “jardineiro fiel à natureza”.

8- Faça uma campanha em todas as casas da sua rua e na escola, 

para que as pessoas façam jardins, evitem colocar lixo na rua, cuidem 

da água que se bebe. Oriente-as como fazer.



9- Fotografe e coloque no BLOG as fotos do seu jardim. Convide os 

membros do Comitê Pró-Selo para visitarem seu jardim e apresente 

uma proposta para que o Comitê faça uma campanha na cidade, para 

que ela fique conhecida como cidade-jardim.

10 – Fotografe também as hortas que têm nos quintais de sua 

cidade. Incentive os moradores a plantarem também as hortaliças para 

alimentação saudável das famílias.



Texto Meio-Ambiente

T e x t o 4

Ensinando e Aprendendo
TV CULTURA  - PROGRAMA ÁGUA NA BOCA 

Na escola onde vocês realizarão as atividades, junto com os 

professores:

1. Solicite aos estudantes que façam uma análise da letra de duas 

músicas, procurando encontrar diferenças e semelhanças quanto às 

mensagens, apelos, informações e linguagens de cada uma.

 Sugerimos as letras das músicas 'Planeta Água', de Guilherme 

Arantes e 'Planeta Azul', de Xororó e Aldemir.

PLANETA ÁGUA - (Guilherme Arantes)

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão,
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés, onde Iara
Mãe d'Água, é misteriosa canção



Água que o sol evapora,
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva, 
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, tão tristes,
São lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água

PLANETA AZUL - (Xororó e Aldemir)

A vida e a natureza
Sempre à mercê da poluição
Se invertem as estações do ano
Faz calor no inverno 
E frio no verão
Os peixes morrendo nos rios,
Estão se extinguindo espécies animais
E tudo o que se planta, colhe,
O tempo retribui o mal que a gente faz
Onde a chuva caía quase todo dia
Já não chove nada
O sol abrasador rachando
O leito dos rios secos,
Sem um pingo d'água
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de norte a sul:
A Terra nua semelhante à Lua
O que será desse Planeta Azul?
O que será desse Planeta Azul?
O rio que desce as encostas
Já quase sem vida parece que chora,
Num triste lamento das águas



2. Proponha aos estudantes a observação e análise de águas de 

origens diferentes (rio, manancial, cachoeira, lago etc). Para tanto, 

utilize critérios como:

a) lixo flutuante ou acumulado nas margens

. nenhum lixo (boa qualidade) 

. pouco lixo ou apenas árvores, folhas, aguapés (qualidade média )

. muito lixo (água poluída)

b) peixes

. muitos (boa qualidade)

. poucos, raros (qualidade média)

. nenhum ou só guarus (água poluída)

c) material sedimentado 

. ausência, não é possível medir (boa qualidade)

. baixa quantidade, menos de três milímetros (qualidade média)

. alta quantidade, mais de três milímetros (água poluída)

Obs.: utilize um copo cheio de água para essa experiência. 

Ao ver devastada a fauna e a flora
É tempo de pensar no verde,
Regar a semente que ainda não nasceu,
Deixar em paz a Amazônia,
Preservar a vida,
Estar de bem com Deus



d) cheiro

. nenhum (boa qualidade) 

. fraco, de mofo ou capim (qualidade média)

. fétido ou cheiro de ovo podre (água poluída)

Atenção: oriente os alunos no manuseio do material coletado e na 

utilização correta de equipamentos como luvas, aventais, máscaras 

etc.

3. Os estudantes podem pesquisar cartas e fotos de satélites que 

mostrem a poluição das águas no globo terrestre e a concentração de 

clorofila na camada superficial das águas, determinando as condições 

de vida dos seres marinhos. Para informações sobre cartas e fotos de 

satélites.

4. Solicite aos estudantes que construam uma linha do tempo que 

mostre a evolução das sociedades relacionada à tecnologia do manejo 

e utilização da água, destacando aspectos como culturas agrícolas 

irrigadas, água encanada, esgoto, água tratada, construção da roda 

d'água, construção de hidrelétricas.

5. Proponha uma pesquisa sobre invenções de máquinas movidas a 

água e sua importância; a partir dessa pesquisa, sugira a elaboração de 

desenhos, pinturas, maquetes, protótipos relativos ao tema.

6. Divida a classe em grupos e oriente para que cada grupo estude 

um ecossistema aquático brasileiro. Sugere-se que o estudo aprofunde 

os aspectos:

a) características gerais e capacidade de adaptação dos seres vivos 

que compõem o ecossistema;

b) cadeia alimentar dos seres vivos aquáticos;

c) ação do homem nesses ecossistemas.

7. Desenvolva durante o semestre, a seguinte atividade:

a) solicite que os alunos tragam cópias das contas de água de suas 

residências, para uma explicação sobre os campos onde estão 

registrados o volume de água consumida, o período, o valor;

b) realize um trabalho de conscientização sobre a importância da água 



para a preservação da vida. Esse trabalho pode ser iniciado com a 

leitura de um texto ou com a apresentação de um vídeo da série 'Água 

na Boca'; 

c) faça um levantamento e registro de sugestões dos alunos para 

evitar o desperdício de água;

d) estimule, através da confecção de cartazes e elaboração de 

textos, o combate ao desperdício da água na escola e nas residências; 

e) promova um concurso: vencerá o aluno cuja família demonstrar que 

soube economizar mais água num período determinado. No decorrer 

desse período, os alunos levarão à escola as contas de água e farão 

comparações de gastos e custos, para checar se a campanha surtiu o 

efeito desejado e para acompanhar a evolução do concurso. 

8. Solicite um estudo sobre "sociedades sustentáveis" no aspecto 

referente à preservação da água e promova as seguintes atividades:

a) debate: divida a classe em duas alas, sendo que uma defenderá a 

"sociedade sustentável" e a outra fará a oposição;

b) providencie o registro das idéias favoráveis e desfavoráveis para 

posterior reflexão e elaboração de um relatório final.

9. Após localizar num mapa de onde vem a água que abastece a 

cidade, ou parte da cidade, os alunos deverão mostrar, com desenhos, 

pintura, o caminho da água até chegar às casas, e a sua saída, já como 

esgoto. 

10. Oriente os estudantes a realizar em grupo o planejamento e 

construção da maquete de uma casa colocando hidrômetro, canos, 

caixas d'água, torneiras, chuveiros, vasos sanitários e ralos. Durante a 

construção da maquete, discuta com os alunos o caminho da água 

dentro das nossas casas e enfatize a origem e o local de tratamento 

dessa água. 

11. Promova um estudo do meio com a realização das seguintes 

atividades: 

a) visita a uma estação de tratamento de água, em que um técnico 

explique aos alunos os processos de decantação e filtração e qual o 

papel das algas no processo de purificação da água;



b) a partir dessa visita, proponha aos alunos a elaboração de um 

relatório ilustrado sobre as fases de tratamento da água;

c) peça aos alunos que expliquem quais as conseqüências do aumento 

e da diminuição da quantidade de algas nas águas.

12. Nas cidades onde não existe o esgoto, promover palestras com o 

poder público sobre essa situação. Em sala de aula, promova um 

debate e reflexão sobre a importância de não se jogar o lixo e o esgoto 

em lugares inadequados. 

13. Escrevam uma carta e enviem à Presidência da República que 

invista em saneamento básico da cidade em ação cooperativa com a 

Prefeitura. 

14. Solicite aos estudantes que façam um estudo sobre as causas de 

poluição das águas (como agrotóxicos, esgotos, detritos industriais 

etc.) e suas conseqüências para a vida na Terra.

15. Peça uma pesquisa sobre o que os governos estão fazendo pela 

preservação de mananciais e como ONGs - organizações não 

governamentais - colaboram com esse trabalho.

16. Promova uma campanha de coleta e seleção de lixo na escola:

a) divida os alunos em grupos; 

b) divida a campanha em etapas (planejamento, distribuição e 

execução das tarefas, registros);

c) combine uma data para a apresentação de relatório das tarefas já 

realizadas.

Os grupos poderão se responsabilizar: 

l pela elaboração de textos, confecção de cartazes de propaganda 

e de sinalização; 

l com o diálogo com a Prefeitura para planejamento da coleta 

seletiva e disponibilização de condições para a prática a partir da 

escola.

17. Proponha aos estudantes que procurem em jornais e revistas 

matérias sobre a situação da água nas grandes cidades e montem dois 

murais: um que mostre matérias com informações positivas sobre essa 



situação e outro que mostre matérias com informações negativas. 

O professor pode orientar os alunos para uma reflexão sobre esse 

assunto.

18. Solicite aos alunos a observação de uma localidade de sua 

cidade: sua casa, a rua onde mora, uma área de lazer, o percurso que 

faz até a escola, registrando qualquer sinal de desperdício ou poluição 

das águas. Na seqüência, realize as seguintes atividades: 

a) estabeleça uma discussão em sala de aula e indique um aluno para 

registrar todas as conclusões dos participantes;

b) defina como trabalho individual o que cada um pode assumir para 

melhorar a situação observada;

c) estabeleça como trabalho individual o que cada um sugere para 

que a comunidade resolva ou amenize os problemas constatados; 

d) o professor poderá apresentar aos alunos a síntese final das 

sugestões.

19. Sugira a elaboração de um jornal ecológico, no qual os alunos 

expressem, por meio de pequenas reportagens, denúncias de 

agressões à natureza e divulgação de campanhas de preservação e 

uso adequado da água potável. 

É importante que os estudantes, orientados por professores, tenham 

a liberdade de se expressar utilizando sua própria linguagem.

Algumas sugestões de como fazer:

a) discussão das possíveis seções do jornal;

b) definição dos temas ecológicos das matérias principais;

c) visita aos locais das reportagens para uma melhor coleta de 

informações e para verificar a possibilidade de obter fotos que ilustrarão 

a reportagem;

d) elaboração de textos individuais e coletivos, posteriores à 

discussão em grupo;

e) entrevistas com pessoas relacionadas com os temas escolhidos;

f) fechamento e digitação das matérias;

g) distribuição das matérias e fotos nas páginas do jornal 

(diagramação);



h) elaboração das legendas e manchetes;

i) distribuição na escola e na comunidade
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Fazer uma campanha de redação na escola:

O MEIO AMBIENTE QUE QUEREMOS PARA NOSSAS 

CRIANÇAS NO PRESENTE E NO FUTURO.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

PESQUISA MUITO IMPORTANTE.

Todo Guardião do Meio-Ambiente precisa saber mais sobre a 

situação da água

em seu município. Então organize grupos para realizar uma 

pesquisa sobre a água.

Em pelo menos 100 casas da cidade, aplique o seguinte 

questionário:

1- Quantos estudantes da escola conhecem a origem da água 

consumida na comunidade?

 (   ) todos  (  ) a maioria  (  ) poucos ou nenhum (   ) não sei

2- A fonte de água para a comunidade é:

(  ) nascente local, renovável e abundante

(  ) do rio local

(  ) poço na comunidade

(  ) importada de fora da região

(  ) local, mas difícil de obter (cara, distante, escassa, tc..)

3- A água na comunidade é:

(  ) naturalmente limpa, sem necessidade de tratamento

Sugestão Atividades -

Educadores



(  ) filtrada para remoção de pequenas impurezas

(  ) quimicamente tratada com cloro, iodo, bromo ou flúor

(  ) contaminada por agrotóxicos

(  ) poluída

(  ) não sei

4- Os métodos de armazenamento de água na comunidade são:

(  ) limpos e saudáveis

(  ) duvidosos, impondo riscos à saúde humana

(  ) não sei

5- A escola tem água potável

(  ) sempre  (  ) às vezes (  )  raramente (  ) nunca 

6- Minimizamos o consumo geral de água:

(  ) sempre  (  ) às vezes (  )  raramente (  ) nunca    

7- Cuidamos e mantemos as instalações para prevenir vazamentos:

(  ) sempre  (  ) às vezes (  )  raramente (  ) nunca (  )  não sei (   )

(IN: LEGAN, Lucia. A Escola Sustentável - Ecoalfabetizando pelo ambiente. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Pirenópolis, GO: 

Ecocentro IPEC, 2007 - Capítulo IX – p.117).

ALIMENTANDO O BLOG

Depois que tiver o resultado da pesquisa, coloque todas as 

informações no BLOG Adolescentes Pró-Selo.

LEMBRETE PARA UMA CAMPANHA

Não se esqueça que você é um Guardião do Meio-Ambiente, por 

isso não desperdice nunca a água que usa em casa e na escola. Faça 

uma campanha com seus colegas e vizinhos para reduzir o consumo 

desnecessário de água na hora do banho, quando lava as roupas e as 

louças, quando lava a casa e o carro. Muitas vezes esquecemos que a 

água é um bem precioso que precisamos preservar.



1. Canto de um Povo de um Lugar - Caetano Veloso
(Composição: Caetano Veloso)

Todo dia o sol levanta
E a gente canta
Ao sol de todo dia
Fim da tarde a terra cora
E a gente chora
Porque finda a tarde
Quando a noite a lua mansa
E a gente dança
Venerando a noite

2. Na Asa do Vento - Caetano Veloso
(Composição: João do Vale e Luiz Vieira)

Deu meia noite, a lua abre um claro
Eu assubo nos aro, vou brincar no vento leste
A aranha tece puxando o fio da teia
A ciência da abeia, da aranha e a minha
Muita gente desconhece
Muita gente desconhece, olará, viu?
Muita gente desconhece
Muita gente desconhece, olará, tá?
Muita gente desconhece
A lua é clara, o sol tem rastro vermelho
É o lago um grande espelho onde os dois vão se mirar
Rosa amarela quando murcha perde o cheiro
O amor é bandoleiro, pode inté custar dinheiro
É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar

2 – Letras de música que
falam sobre meio-ambiente e 
participação social



Todo mundo quer cheirar, olará, viu?
Todo mundo quer cheirar
Todo mundo quer cheirar, olará, tá?
Todo mundo quer cheirar

3. Caminhos do Coração - Gonzaguinha
(Composição: Gonzaguinha)

Há muito tempo que eu saí de casa
Há muito tempo que eu caí na estrada
Há muito tempo que eu estou na vida
Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz
Principalmente por poder voltar
A todos os lugares onde já cheguei
Pois lá deixei um prato de comida
Um abraço amigo, um canto prá dormir e sonhar
E aprendi que se depende sempre
De tanta, muita, diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho por mais que pense estar
É tão bonito quando a gente pisa firme
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos
É tão bonito quando a gente vai à vida
Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração
E aprendi ...
Final:
O coração, o coração

4. Xote Ecológico - Luíz Gonzaga
(Composição: Luíz Gonzaga)

Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
Se planta não nasce se nasce não dá



Até pinga da boa é difícil de encontrar
Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu.
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde que está ?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu.

5. Luz do Sol - Caetano Veloso
(Composição: Caetano Veloso)

Luz do sol que a folha traga e traduz
Em ver de novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz...
Céu azul, que venha até onde os pés tocam a terra
E a terra inspira e exala seus azuis...
Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar
Reza correnteza, roça a beira, a doura areia...
Marcha um homem sobre o chão
Leva no coração uma ferida acesa
Dono do sim e do não
Diante da visão da infinita beleza...
Finda por ferir com a mão essa delicadeza
A coisa mais querida, a glória, da vida...
Luz do sol que a folha traga e traduz
Em ver de novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz...
Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar
Reza correnteza, roça a beira, a doura areia...
Marcha um homem sobre o chão
Leva no coração uma ferida acesa
Dono do sim e do não
Diante da visão da infinita beleza...
Finda por ferir com a mão essa delicadeza
A coisa mais querida, a glória, da vida...
Luz do sol que a folha traga e traduz
Em ver denovo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz...



6. Bicharada
(Composição: Enriquez - Bardotti - Chico Buarque)

Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
O animal é tão bacana mas também não é nenhum banana.
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
Quando a porca torce o rabo pode ser o diabo e ora vejam só.
Au, au, au. Cocorocó.
Era uma vez (E é ainda)
certo país (E é ainda)
Onde os animais eram tratados como bestas (São ainda, são ainda)
Tinha um barão (Tem ainda)
Espertalhão (Tem ainda)
Nunca trabalhava e então achava a vida linda (E acha ainda, e acha 
ainda)
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
O animal é paciente, mas também não é nenhum demente.
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
Quando o homem exagera, bicho vira fera e ora vejam só.
Au, au, au. Cocorocó. 
Puxa, jumento (Só puxava)
Choca galinha (Só chocava)
Rápido, cachorro guarda a casa, corre e volta (Só corria, só voltava).
Mas chega um dia (Chega um dia)
Que o bicho chia (Bicho chia)
Bota pra quebrar 
E eu quero ver quem paga o pato
Pois vai ser um saco de gatos
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana.
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Miau, miau, miau. Cocorocó.
Quando a porca torce o rabo. Pode ser o diabo e ora vejam só.
Au, au, au. Cocorocó. Au, au, au. Cocorocó. Au, au, au. Cocorocó.



8. Absurda - Vanessa da Mata

Havia tanto pra lhe contar
A natureza
Mudava a forma o estado e o lugar
Era absurdo
Havia tanto pra lhe mostrar
Era tão belo
Mas olhe agora o estrago em que está
Tapetes fartos de folhas e flores
O chão do mundo se varre aqui
Essa idéia do natural ser sujo
Do inorgânico não se faz
Destruição é reflexo do humano
Se a ambição desumana o Ser
Essa imagem infértil do deserto
Nunca pensei que chegasse aqui
Auto-destrutivos,
Falsas vitimas nocivas?
Havia tanto pra aproveitar
Sem poderio
Tantas histórias, tantos sabores
Capins dourados
Havia tanto pra respirar
Era tão fino
Naqueles rios a gente banhava
Desmatam tudo e reclamam do tempo
Que ironia conflitante ser
Desequilíbrio que alimenta as pragas
Alterado grão, alterado pão
Sujamos rios, dependemos das águas
Tanto faz os meios violentos
Luxúria é ética do perverso vivo
Morto por dinheiro
Cores, tantas cores
Tais belezas
Foram-se
Versos e estrelas
Tantas fadas que eu não vi
Falsos bens, progresso?
Com a mãe, ingratidão
Deram o galinheiro
Pra raposa vigiar



9. Planeta Água - Guilherme Arantes 
(Composição: Guilherme Arantes)

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão,
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés, onde Iara
Mãe d'Água, é misteriosa canção
Água que o sol evapora,
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva, 
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, tão tristes,
São lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água



Sugestão de atividade para os Adolescentes 

Introdução

Você tem um papel importante a desempenhar na sua cidade e sua 

família e seus professores vão ficar orgulhosos com o seu papel como 

integrante do Comitê Pró-Selo UNICEF. Você também pode assumir o 

posto de Guardião do Meio-Ambiente se envolver nas atividades que 

estão sendo propostas para você nesse caderno de textos e atividades, 

com os quais vais aprender muitos conhecimentos novos e vai 

compartilhar as suas aprendizagens com muitas pessoas de sua casa, 

sua rua, sua escola, sua cidade e até sua região. Sim, porque você 

também vai se tornar um blogueiro em defesa dos direitos das crianças 

e dos adolescentes de sua cidade.

Mas, lembre-se você não estará sozinho nessa maratona de novas 

práticas educativas, culturais e esportivas. Todo seu planejamento será 

feito, a partir dos diálogos que fará sempre com os demais integrantes 

do Comitê de sua cidade, com os seus professores, sua família e seus 

colegas.

3 – Roteiro metodológico 
para o desenvolvimento 
de atividades em casa, 
nas escolas e no Comitê.



É importante saber que ninguém realiza nenhum plano sozinho. 

Todos dependemos de todos, por isso é que o seres humanos são os 

únicos no planeta Terra que podem falar, cantar, dançar, correr, jogar, 

encenar peças de teatro, escrever textos, enfim, até mesmo voar (num 

avião, é claro). 

Com todas essas capacidades que você tem, não se esqueça que 

precisa participar sempre com atitudes de cooperação, de 

solidariedade e de respeito no diálogo com todos com quem convive. 

Claro, todas as pessoas com quem convive também devem agir desse 

modo educado e muito mais agradável. 

Todas as atividades que foram sugeridas, para serem realizadas, 

para alcançar resultados positivos, precisam ser bem orientadas. 

Siga esse roteiro metodológico e tenha muito êxito:

Atividades previstas Responsáveis Período de realização

Roteiro Metodológico 

1- Antes de realizar qualquer atividade, leia os textos que estão no 

caderno. Discuta o conteúdo que leu com seus colegas e professores, 

para que se amplie o seu entendimento das idéias que foram 

apresentadas.

2- Faça o planejamento de cada passo a ser realizado, combinando 

com seus colegas e com a sua professora o que vai ser feito por quem e 

quando. Assim você e seu grupo poderão se organizar melhor. Então 

preencha sempre o seu plano:



Atividades em
andamento

Materiais 
necessários

Dificuldades Alternativas de 
solução da dificuldade

3- Durante a realização das atividades, todos os envolvidos devem 

se reunir diariamente, para saber como está o andamento das tarefas 

de cada um dos responsáveis. Então preencha outro quadrinho 

importante para que alcancem bons resultados:

4- Quando todas as atividades previstas tiverem sido realizadas, não 

se esqueça de fazer uma avaliação final para saber se o que havia sido 

planejado foi realizado de modo positivo.

5- Após essa avaliação feita em grupo, poderão escrever um 

pequeno relatório para que todos possam conhecer o registro da 

experiência realizada. Os relatórios de todas as atividades podem ser 

publicados no BLOG. Para fazer o relatório, basta escrever sobre o 

resultado da ação, de que modo foi realizada e por quem foi realizada. 

Ah! diga também que dificuldades enfrentaram, como foram superados 

esses problemas e o que foi mais fácil de fazer durante essas ações 

desenvolvidas em sua cidade.

DESEJAMOS QUE TENHAM MUITO SUCESSO EM 

TODAS AS SUAS AÇÕES.



PROPOSTAS PRELIMINARES

O teatro do oprimido é o teatro na acepção mais arcaica da palavra: 

todos os seres humanos são atores, porque agem, e espectadores, 

porque observam. Somos todos espectadores. O Teatro do Oprimido é 

uma forma de teatro, entre todas as outras.

Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores. Até mesmo 

os atores! Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano, e pode 

ser praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no 

maracanã ou em praça pública para milhares de espectadores. Em 

qualquer lugar...até mesmo dentro dos teatros.

A linguagem teatral é a linguagem humana por excelência, e a mais 

essencial. Sobre o palco, atores fazem exatamente aquilo que fazemos 

na vida cotidiana, a toda hora e em qualquer lugar. Os atores falam, 

andam, exprimem idéias e revelam paixões, exatamente como todos 

nós em nossas vidas no corriqueiro dia-a-dia. A única diferença entre 

nós e eles consiste em que os atores são conscientes de estar usando 

essa linguagem, tornando-se, com isso, mais aptos a utilizá-la. Os não-

atores, ao contrário, ignoram estar fazendo teatro, falando teatro, isto é, 

usando a linguagem teatral, assim como monsieur Jourdain, o 

personagem de O burguês fidalgo de Molière, ignorava estar falando 

em prosa, quando falava.

O elemento mais importante do teatro é o corpo humano; é 

impossível fazer teatro sem o corpo humano. Nada deve ser feito com 

violência ou dor em um exercício ou jogo; ao contrário, devemos 

sempre sentir prazer e aumentar a nossa capacidade de compreender. 

4 – Roteiros de jogos 
cênicos a serem realizados 
nas escolas

TEATRO DO OPRIMIDO



Os exercícios ou jogos não devem ser feitos dentro do espírito de 

competição – devemos tentar sempre ser melhores do que nós 

mesmos, e nunca melhores do que os outros.

OPRESSÃO OU AGRESSÃO?

Convém esclarecer os conceitos: utilizamos a palavra “agressão” 

para designar o último estágio da opressão. A opressão não é 

totalmente física, não se resolve apenas em termos musculares, ou no 

tiro ao alvo. Muitas vezes ela é internalizada: a própria vítima a aceita. O 

oprimido ainda pode se libertar; o agredido, se fisicamente forte, pode 

devolver a agressão, e nada mais. Mas o Teatro-Fórum não é luta livre.

Ao mostrar apenas a agressão, portanto, o modelo provoca a 

resignação, pois todas as ações possíveis referem-se exclusivamente 

à força física. E isso causa um mal maior, desmobiliza, desativa os 

espect-atores.

Nesses casos, creio, deve-se voltar atrás no enredo da história e 

tentar verificar em que momento o oprimido ainda podia ter optado por 

outras soluções, em vez de permitir que a história avançasse para o 

final agressivo.

Em suma, se já nada mais é possível, aos espect-atores nada mais 

resta que se converterem em testemunhas da tragédia. Concluo: o 

Teatro-Fórum é sempre possível quando existirem alternativas. Caso 

contrário, torna-se fatalista.



PRIMEIRO MOMENTO: Teatro-Jornal 

Sob a temática: Impactos das Mudanças climáticas, parte-se de 

alongamentos e aquecimentos que exigem interação e dependência 

dos participantes.

Com o material de revistas e jornais, faz-se um caça-palavras, 

mensagens e entrevistas relacionadas ao tema, monta-se, cada 

participante, um outro jornal com as novas informações.

 Joga-se com as mensagens:

l Dizer as frases de variadas formas: em voz alta, baixa, 

sussurrando, com pressa...

l Dizer as frases em diferentes ambientes: mercado, museu, 

reunião, em casa...

l Formar imagens para as frases: sozinho, em duplas, em grupo.

SEGUNDO MOMENTO: Teatro – Imagem

A partir das imagens feitas ou pensadas, procura-se nas revistas e 

jornais, imagens de pessoas que representam o que queriam dizer. 

Une-se as imagens às frases, dando-lhes intensidade, intenções e 

ambientes.

TERCEIRO MOMENTO: Teatro-Fórum

Com a seleção das imagens e textos, parte-se para os jogos de 

interação entre duplas, trios e grupos. Cria-se um conflito do tema 

OFICINA: Construção de Roteiro Cênico

Técnicas do Teatro do Oprimido de Augusto Boal



proposto: Impactos das Mudanças climáticas. Os participantes tentam 

adequar suas imagens e frases à discussão. Define-se os personagens 

do conflito. Escreve-se o roteiro.

OBS: o roteiro do teatro-fórum não precisa ter um fim. Ele serve para 

nortear as discussões. Podendo, o mesmo roteiro, ser trabalhado de 

várias formas, em vários ambientes.

“Creio que o teatro deve trazer felicidade, deve ajudar-nos a 

conhecer melhor a nós mesmos e ao nosso tempo. O nosso desejo é de 

melhor conhecer o mundo que habitamos, para que possamos 

transformá-lo da melhor maneira. O teatro é uma forma de 

conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade. 

Pode nos ajudar a construir o futuro, em vez de mansamente 

esperarmos por ele” Augusto Boal

Referência Bibliográfica:

BOAL, augusto, 1931 - Jogos para atores e não atores - 10 edição - 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.



Objetivos específicos:

l Discutir e refletir sobre o esporte em sua dimensão social a partir 

de um trato cooperativo e democrático;

l Socializar a metodologia do futebol de rua, suas características, 

elementos e atores;

l Experimentar o jogo e a mediação do futebol de rua, trabalhando 

com a planilha;

  

Conteúdos:

l Esporte na dimensão social e jogos cooperativos;

l Jogos esportivizados;

l Metodologia do futebol de rua.

Seqüência didática:

l Exibição de vídeos sobre Futebol de Rua, articulações em Redes 

e intercâmbios com os jovens/formações/projetos – roda de diálogo;

l Leitura e discussão do texto “Esporte em sua dimensão social”;

l Vivência de Jogos relacionados à leitura realizada e reflexão sobre 

as impressões;

l Leitura e discussão do texto “Os Jogos Cooperativos”;

l Criação de jogos a partir das propostas do texto e ao tema da 

formação;

l Leitura da crônica: Futebol de Rua

l Explanação da Metodologia de Futebol de Rua  

5 – Metodologia de 
Futebol de Rua



Explanação das características do jogo: 

l Características principais: A realização de três tempos de jogo; 

ausência de árbitro (os próprios jogadores regulam o respeito e o 

desenvolvimento do jogo respeitando as regras estabelecidas); as 

equipes são mistas, homens e mulheres jogam juntos; os espaços de 

realização dos jogos são variados (campos, ruas, quadras), 

respeitando o contexto de cada local; a pontuação se dá além dos gols, 

com jogo limpo e respeito aos acordos prévios, conduta dos 

participantes, participação efetiva de todos os membros da equipe no 

jogo; acompanhamento de um mediador social (educador).

l Três tempos de jogo: no primeiro tempo - realiza-se a discussão e 

estabelecimento dos acordos de convivência para o jogo; no segundo 

tempo - realiza-se o jogo propriamente dito e no terceiro tempo - ocorre 

uma reflexão coletiva dos jogadores sobre as regras estabelecidas no 

primeiro tempo, sobre condutas adotadas durante a prática e a 

construção de posturas éticas frente aos acordos (regras) 

estabelecidos coletivamente.

l Formação das equipes e vivências dos jogos de Futebol de Rua 

com a o exercício da planilha e mediação (cada jogo terá o tempo entre 

15 e 25 minutos).

l Avaliação. 

Recursos materiais:

l Bolas, coletes e planilhas, papel pardo, piloto, papel A4, jornal.

Avaliação:

l Questionamentos: gosto, critico e proponho;

l Discussão e sistematização das questões a partir da reflexão 

inicial da vivência do futebol de rua que impressões temos a destacar? 

É possível desenvolver outra cultura esportiva através desta 

metodologia?



Proposta de ações esportivas nas escolas

Objetivos:

l Ampliar o repertório de vivências esportivas com outros 

adolescentes e crianças para socialização deste conhecimento; 

l Conhecer e vivenciar a metodologia do futebol de rua no intuito de 

expandir práticas éticas, solidárias e coletivas;

l Sensibilizar e refletir sobre os impactos das mudanças climáticas 

na vida de crianças e adolescentes, através de jogos cooperativos, 

dramatizações, leituras, contação de histórias.  

Conteúdos:

l Jogos cooperativos e atividades que tratem sobre o impacto das 

mudanças climáticas na vida de crianças e adolescentes;

l Metodologia do Futebol de Rua (3 tempos, equipes mistas, 

ausência de árbitro, variação de locais de realização dos jogos, formas 

de pontuação pelos valores humanos);

Procedimentos:

Sequência didática:

1º momento – jogos cooperativos e atividades que tratem sobre o 

impacto das mudanças climáticas na vida de crianças e adolescentes;

2º momento – Metodologia de futebol de rua - explicação e vivência;

3º momento – Avaliação.  

Recursos:

Bolas, travinhas, bomba de inflar, textos, dvd's, TV, livros didáticos, 

estatuto da criança e do adolescente, etc.  



Avaliação:

l Controle de frequência dos alunos e participação;

l Observação do envolvimento e participação nos conteúdos  

desenvolvidos;

l Elaboração e apresentação de campanhas educativas com o 

tema trabalhado;

Vídeos a serem exibidos:

Vídeo 1 - Festivais Nordeste de Futebol de Rua

Vídeo 2 - Festival Mundial de Futebol de Rua – Berlim

Vídeo 3- Rede Sulamericana – Metodologia de Futebol de Rua

Vídeo 4 - Cooperação Internacional de Aprendizagem

Referencia Bibliográfica:

CORREIA, Marcos Miranda. Trabalhando com jogos cooperativos: 

em busca de novos paradigmas na educação física. Campinas, SP: 

Papirus, 2006 (Capitulo 3 – Os Jogos Cooperativos – pg. 39 a 51).

SILVA, Marcelo “Jabú”B. da [et al.]. ONG e esportes: a cidadania 

entrando em campo. São Paulo: CEMPEC, 2000. (O Esporte em sua 

dimensão social – pg. 15 a 20).

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Futebol de Rua/ Crônica



OFICINA - Comunicação Educativa

Produção de Blog

O que é um blog?

O termo blog é uma abreviação da expressão inglesa “web log”, que 

significa algo como um diário de bordo on line, no qual pessoas podem 

publicar na internet textos, imagens, áudios e vídeos sobre qualquer 

assunto de maneira rápida e simplificada. 

Num primeiro momento, os blogs funcionavam como ferramentas 

para publicação de informações pessoais funcionando, literalmente, 

como um diário na internet. Com o tempo e sua popularização na rede, 

os blogs passaram a ganhar outras referências, por exemplo, 

funcionando como uma importante ferramenta para divulgação de 

informações e conteúdo de caráter educativo e social

Por que um Blog irá contribuir para o Projeto Adolescentes 

Mobilizados Pró Selo?

Inicialmente, a proposta é criar um blog para disseminar a 

concepção da Rede de Adolescentes Mobilizadores e possibiltar o 

acompanhamento das ações do projeto pela internet. Este blog será 

produzido e alimentado pelo Instituto Formação.

A partir do primeiro programa de formação, a proposta é que em 

cada município, os adolescentes mobilizadores também possam criar 

seus blogs, possibilitando que as informações do trabalho desenvolvido 

em cada município circulem pela internet, dando visibilidade e força a 

ação.

Para criar um Blog preciso de:

Computador, Internet, E-mail.



Como faço para criar um blog?

Há sites na internet que disponibilizam plataformas gratuitas, sem ter 

que contratar um serviço de hospedagem para criação de blog, como o 

Wordpress ou o Blogger, do Google.

Abaixo segue um passo a passo sobre como criar um blog em um 

desses sistemas.

COMO CRIAR UM BLOG NO WORDPRESS

PASSO A PASSO

WORDPRESS

Se você quer começar um blog gratuito e quer uma plataforma 

descomplicada, fácil de lidar, então você está procurando o 

WordPress.com. A plataforma gratuita da Wordpress é, sem sombra de 

dúvidas, uma das melhores existentes no mercado. 

Nesse tutorial você irá aprenderá passo-a-passo a montar seu blog 

nesta poderosa plataforma.



1° PASSO

Digite o endereço  http://pt-br.wordpress.com/. Digite o endereço. 

Você verá uma tela igual a imagem abaixo. Clique em "Cadastre-se 

agora". 
Digite o

endereço

Clique
aqui para se
cadastrar

2° PASSO

Você será direcionado para uma página onde precisará preencher 

as informações solicitadas. 

Nome do usuário – É o nome que vai identificá-lo para a entrada no 

blog. Funciona como o login em alguns e-mails.



Senha – A senha é uma combinação de letras e/ou números que 

permite apenas o usuário acessar a conta do blog. Por isso, sua senha 

jamais pode ser fácil (Ex: 12345, abcdef, nome próprio, etc), mas 

também evite senhas muito complexas que possam ser esquecidas. 

Uma boa sugestão é anotá-la num papel. Você sempre precisará dela 

para acessar o blog.

Confirmar – Nesse espaço você deve repetir a mesma senha, que 

inseriu na lacuna anterior.

E-mail Adress – Digite o seu endereço de e-mail, pois você receberá 

a autorização para iniciar o blog através do endereço eletrônico.

Preencha os dados e clique em "Próximo".



3º PASSO

Dê um nome ao seu blog.

No item Domínio do Blog, você vai escrever o endereço do blog na 

internet. Por esta razão, tome cuidado para não fazer um nome tão 

grande.

A sugestão é que utilizemos os termos adolescentesproselo + o 

nome da cidade (tudo junto), conforme exemplo abaixo.

Em seguida, escolha o título que irá aparecer no cabeçalho do blog. 

Nesse caso, você pode separar as palavras, conforme exemplo abaixo.

Insira seu 
Username

(Nome do Blog) 
Password (senha) 
e clique e login.



4º PASSO

Abra sua caixa de e-mails, verifique e leia a mensagem enviada pela 

Wordpress e clique no link indicado para ativar sua conta. 

Após esses procedimentos, você verá uma tela parecida com esta:

Pronto!!! 

Seu blog foi criado, mas ainda faltam alguns detalhes...



5º PASSO

Conhecendo a área de trabalho

Para fazer qualquer modificação na estrutura, lay out da página ou 

simplesmente alimentar com informações o seu blog, você precisará 

acessar essa página de administração.

Do lado esquerdo estão os ícones que você pode clicar para fazer as 

ações. Os principais são:

Posts  Inserção de notícias, fotos, áudios e vídeos. É nessa seção 

que você irá alimentar o seu blog, com os conteúdos das ações e 

trabalhos desenvolvidos. Para Inserir um conteúdo, clique em Adicionar 



Novo. Na caixa superior, coloque o título e na caixa maior, a notícia que 

irá divulgar. Para publicá-la na internet é preciso clicar no botão 

Publicar.



Links  Você pode indicar para as pessoas que estão acessando o 

seu blog, endereços de outros blogueiros. Por exemplo, blogs de outros 

adolescentes mobilizadores. Para adicionar um link, clique no ícone 

Adicionar Novo. Preencha o item nome com o nome do Blog sugerido e 

o item Endereço da web com o endereço eletrônico (exato) de quem 

você está indicando. Não precisa preencher todos os itens. 



Aparência  Clicando no ícone temas, você pode mudar o lay out do 

seu blog. No wordpress existem dezenas de modelos de blogs. Cada 

um com uma proposta e ferramentas diferentes



Isso é só o começo.

Existem outras inúmeras ferramentas para você aprender e 

melhorar o seu blog. Cada uma tem um efeito diferente que você pode 

descobrir, pesquisando em sua cidade com mais calma e atenção.

Aproveite para se familiarizar com algumas terminologias 

recorrentes desse mundo virtual.

Blogosfera:  o mundo dos blogues. Atualmente são mais de 120 

milhões de blogs.

Blogueiro:  é a pessoa responsável por um blog.

Blogar/Postar:  é o ato de postar, publicar conteúdo.

Link:  palavra, texto ou imagem que permite o acesso imediato à 

outro documento ou site.

Bom Trabalho!



OBJETIVOS:  

SEXO MASCULINO:  

SEXO FEMININO:  

07 a 11

12 a 17

18 a 29

30 a 45

46 a 70

Outra qual?  

(    ) Regimento Interno  

 (    ) CNPJ  

NOME DA ORGANIZAÇÃO MUNICÍPIO:

TEMPO DE EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO:

DESCREVA UM POUCO DA HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO, COMO ELA SURGIU E PRA QUE:

NÚMERO DE PESSOAS:

ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUA ORGANIZAÇÃO:

(    ) Politica (    ) Religiosa (    ) Arte e Cultura (    )Esporte (    ) Econômica

SUA ORGANIZAÇÃO TEM:

(    ) Ata de fundação (    ) Estatuto

QUAIS AÇÕES A ORGANIZAÇÃO TEM DESENVOLVIDO E/OU PARTICIPÁDO JUNTO À
COMUNIDADE? (Relacione as ações desenvolvidas

Atividades Adolescentes

FICHA DE MAPEAMENTO DE ORGANIZAÇÃO JUVENIL

 

 

 

7 – Roteiros de pesquisa e mapeamento



1. Money, money/ Trilogia WWF

2. Família Soja – Rede de Jovens Comunicadores

Sinopse: Animação com duração de 1' 24''. Uma sátira aos 

resultados provocados pela monocultura da soja. Nesta animação 

produzida por jovens comunicadores e defensores da agroecologia da 

cidade de Matinha. Produção: Agência de Comunicação Educativa de 

Matinha.

3. Ilha das Flores

Sinopse: (The Isle of the Flowers, EUA, 1989 – 2004), é um filme 

considerado a obra máxima do neoultraviolentismo brasileiro. Baseada 

no livro homônimo de Jorge Furtado, que também roterizou o filme, e 

com direção feita por Quentin Tarantino, originalmente era para ser 

exibido de uma vez só. Porém, quando adaptado para o YouTube, foi 

separado em dois volumes. Aplaudido na época graças a sua 

alinearidade – já que o filme sempre retorna para falar sobre os tomates 

–, hoje o filme é considerado feio por discriminar os seres sem polegar 

opositor e foi editado pela censura, tirando as referências a estes.

4. Espelho Dágua

Sinopse: Henrique (Fábio Assunção) é um 

fotógrafo em crise, que decide viajar pelo rio São 

Francisco. Ao seu encontro parte Celeste (Carla 

Regina), sua namorada, que deixa o Rio de 

Janeiro. Durante a viagem Henrique conhece 

várias lendas sobre o rio e pessoas que dependem 

dele para viver. Entre eles está Abel (Francisco 

9 - Lista de filmes apresentados durante a formação 
e indicados para exibição nas escolas



Carvalho), um homem que conversa com Sidó, sua canoa de um pau 

só, e Penha (Regina Dourado), que passa aos filhos e netos as lendas 

da rio.

5. Narradores de Javé

Sinopse: Nada mudaria a rotina do pequeno 

vilarejo de Javé se não fosse o fato de cair sobre ele 

a ameaça repentina de sua extinção: Javé deverá 

desaparecer inundado pelas águas de uma grande 

hidrelétrica. Diante da infausta notícia, a 

comunidade decide ir em defesa de sua existência 

pondo em prática uma estratégia bastante 

inusitada e original: escrever um dossiê que 

documente o que consideram ser os "grandes" e 

"nobres" acontecimentos da história do povoado e assim 

justificar a sua preservação. Se até hoje ninguém preocupou-se em 

escrever a verdadeira história de Javé, tal tarefa deverá agora ser 

executada pelos próprios habitantes. Como a maioria dos moradores 

de Javé são bons contadores de histórias, mas mal sabem escrever o 

próprio nome, é necessário conseguir um escrivão à altura de tal 

empreendimento. É designado o nome de Antônio Biá, personagem 

anárquico, de caráter duvidoso, porém o único no povoado que sabe 

escrever fluentemente. Apesar de polêmico, ele terá a permissão de 

todos para ouvir e registrar os relatos mais importantes que formarão a 

trama histórica do vilarejo. Uma tarefa difícil porque nem sempre os 

habitantes concordam sobre qual, dentre todas as versões, deverá 

prevalecer na memória do povoado. Na construção deste dossiê, inicia-

se um duelo poético entre os contadores que disputam com suas 

histórias - muitas vezes fantásticas e lendárias - o direito de 

permanecerem no patrimônio de Javé.

6. Saneamento básico 

Sinopse: Os moradores da fictícia Linha Cristal, uma pequena vila de 

descendentes de colonos italianos localizada na Serra Gaúcha, 

reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma 



fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que 

é responsável em fazer o pedido junto à sub-prefeitura. A secretária do 

prefeito reconhece a necessidade da obra, mas informa que não há 

verba para realizá-la. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase 

R$10.000 para a produção de um filme. Este dinheiro foi dado pelo 

governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge 

então a idéia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um filme 

sobre a própria obra. Porém, a retirada da quantia depende da 

apresentação de um roteiro e de um projeto do filme, além de haver a 

exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem 

para elaborar um filme barato, que conta a história de um monstro que 

vive nas obras de construção de uma fossa

7. Crianças Invisíveis

Sinopse: Dirigido por diretores renomados, 

dentre eles Spike Lee (O Plano Perfeito), Kátia 

Lund (Cidade de Deus), Ridley Scott (Gladiador) 

e John Woo (Missão Impossível 2), o filme 

retrata a visão de cada diretor sobre as crianças 

de seu país. São histórias que vão te chocar, 

fazer sorrir e se emocionar. Verdades que são 

iguais em todo o mundo, mas que muitos 

preferem não ver. 

O Curta Brasileiro, produzido por Kátia Lund, mostra duas crianças 

catadoras de papelão na grande São Paulo. Imperdível!!



Prefeituras Municipais

Secretarias de Educação

Secretarias de Ação Social

Conselhos da Criança e do Adolescente

Comitês Pró-Selo

UNICEF

E a todos os participantes desta etapa da Formação.

Sem essas instituições e seus integrantes, seria impossível a 

realização do Programa de Formação de Adolescentes Mobilizados 

Pró-Selo e do Programa de Formação de Dirigentes.

Agradecemos ainda a todas as pessoas que se dedicam ao trabalho 

cotidiano de construção de um mundo melhor para todos! A nossa 

determinação nesse sentido deve se renovar a cada dia, quando ao 

amanhecer podemos olhar a natureza como obra mais bela da criação, 

que deve ser preservada, transformada com delicadeza, integrando no 

planeta TERRA todos os seres que nele existem e têm direito à vida 

com qualidade e dignidade.

Nossos agradecimentos finais ao apoio das:
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