Coordenadoria do Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem
Diversidade e Inclusão Educacional
Educação Ambiental
Para saber mais...
Sugestão de Vídeos
IV Coferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - Com Vida Viver - Projeto Somos
Som 2013 – 6min:39seg
https://www.youtube.com/watch?v=4xl_1yOGVLI
IV Conferência Nacional Infantojuvenil discute educação ambiental nas escolas 14min:29seg
https://www.youtube.com/watch?v=OctvN8Gxw-E - Entrevista com José Vicente de
Freitas - MEC
Com-Vida - 25min
https://www.youtube.com/watch?v=o7RFUeolFT4

Edukatu na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - 4min:21seg
https://www.youtube.com/watch?v=An2nmDuf7-o
(Participação dos delegados cearenses Jhonatas e Diego)
IV CNIJMA [4] Flash – 1min:18seg TV Escola
https://www.youtube.com/watch?v=8TrephvkoSQ
(Participação como repórter da Delegada cearense na III CNIJMA e facilitadora na IV
CNIJMA Regina).
IV CNIJMA [1] Flash – 1min:13seg
https://www.youtube.com/watch?v=retgcPhn0vY - Participação como
Delegado cearense na III CNIJMA e facilitador na IV CNIJMA Nadson

repórter

do

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global - 6min:24seg
https://www.youtube.com/watch?v=jAt1vWu_ANY
A ilha das Flores
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
On ou Off - De que lado você está? - Deivison Pedroza – 4min:24seg
https://www.youtube.com/watch?v=-6xGI63nXZg
A história da coisas - 21min:18seg

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
Programa Cidades Sustentáveis - 10min:17seg
https://www.youtube.com/watch?v=5sTDik3rUug
Salve o Planeta - Uma campanha inteligente para crianças de 3 a 103 anos
7min:19seg
https://www.youtube.com/watch?v=6m7fR3LIntM
Não pare de voar! - 3min:29seg
https://www.youtube.com/watch?v=xBVpeCXhRq0
Pegada ecológica - 26min:05seg
https://www.youtube.com/watch?v=InDQjjPyISI
WWF- Brasil - Mundo - 31seg
https://www.youtube.com/watch?v=Z9N1FX0Bmn4
Carta escrita no ano 2070 – 6min:43seg
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZXXtMJeg
Os animais salvam o Planeta - Dublado – 5min:45seg
https://www.youtube.com/watch?v=UJeO5PmZF0o

-

Documentário: A água também se esgota – 6min:12seg
https://www.youtube.com/watch?v=jn97a0YxMkA
Globo HD - Fantástico - derretimento de geleira na Groenlândia – 11min:37seg
https://www.youtube.com/watch?v=dWQUCwf-BMc
Tributo ao Meio Ambiente – 5min:59seg
https://www.youtube.com/watch?v=o-m9tj8HEes
Um dia volta pra você - WWF Brasil - 1min
https://www.youtube.com/watch?v=tKWZ3pAJQeQ
WWF Brasil - Pense Denovo! - 1min
https://www.youtube.com/watch?v=GPMZeQYI6qc
Você conhece o Cerrado? - 2min:47seg
https://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw
Tom da Caatinga – 8min:13min
https://www.youtube.com/watch?v=v5O83Ccj0bU

Mensagem Ambiental - 3min:17seg
https://www.youtube.com/watch?v=ZocGUFfbrYM
Aprender a aprender - 7min:49seg
https://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI
O que é Sustentabilidade? - 1min:28seg
https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4
Rio+20 Desafios da Sustentabilidade - 7min:11seg
https://www.youtube.com/watch?v=dX-tu2ODL5g
Desenvolvimento Sustentável - 8min:40seg
https://www.youtube.com/watch?v=WYQauL2ZIJk
Desenvolvimento Sustentável - Vídeo Educacional - 4min:09seg
https://www.youtube.com/watch?v=qMKvDbnqZBw
5 ações que você pode fazer - Educação Ambiental - 4min:57seg
https://www.youtube.com/watch?v=Lfqv62K-Bxs

Educação Ambiental nas Escolas - 8min:03seg
https://www.youtube.com/watch?v=2fR3OyGA_LQ
Capitalismo X Sustentabilidade - 7min:48seg
https://www.youtube.com/watch?v=LKwkuXjC-4E
Sustentabilidade Leonardo Boff - 5min:33seg
https://www.youtube.com/watch?v=y67km5xNnLU
Ecologia Ambiental - Leonardo Boff – 9min:29seg
https://www.youtube.com/watch?v=5Qw1brg4wj0
Leonardo Boff - Ética e Ecologia desafios do século XXI - Desafios – 9min:09seg
https://www.youtube.com/watch?v=jjlnFK0z7f8
As 4 Ecologias - 9min:29seg
https://www.youtube.com/watch?v=0b6QG7P50ww
Respire Fundo! - Greenpeace - 1min:28seg
https://www.youtube.com/watch?v=XAOGnDyjxIY

Green Peace (Efeito Estufa) 52seg
https://www.youtube.com/watch?v=dGNzoMIew74
Man - 3min:36seg
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Sociedade do Consumo e a Obsolência Programada - 6min:14seg
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P
www.youtube.com/watch?v=9jP-KObaMs8

Sugestão de Leituras
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental.
Disponível em: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf

Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf
Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis.
Disponível
http://promea-rio.com.br/docs/26.Livreto_Escola_Sustentavel_isbn_final.pdf

em:

Vamos Cuidar do Brasil – Conceitos e práticas em Educação Ambiental na Escola.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf
Mudanças Ambientais Globais – Pensar + Agir na escola e na comunidade.
Tema ÁGUA – Disponível em: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/agua.pdf
Tema FOGO – Disponível em: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/fogo.pdf
Tema AR – Disponível em:
http://www.educacao.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/Caderno3_ar.pdf
Tema TERRA – Disponível em:
http://www.educacao.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/Caderno4_terra.pdf
Formando Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida),
Construindo Agenda 21 na Escola
Disponível em: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/com_vida_isbn_final.pdf
Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e Coletivos
Educadores. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2005.

Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/encontros.pdf
Pensar o Ambiente: bases filosóficas para Educação Ambiental. Ministério da
Educação. Brasília, 2009.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf
Os diferentes matizes da Educação Ambiental no Brasil. Ministério do Meio
Ambiente. Brasília, 2009.
Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/dif_matizes.pdf
ENEM.COM – Fascículo 5 – Meio Ambiente. Fundação Demócrito Rocha/
Universidade Aberta do Nordeste. Fortaleza, 2014.
Disponível em: http://fdr.com.br//enem/cidadania/pdf/05-meio-ambiente.pdf
Sugestões de Filmes
A Era da Estupidez (The Age of Stupid): a trama mostra histórias paralelas – e reais –
sobre a indústria de combustíveis fósseis, desperdício, pobreza, crianças que convivem
com as guerras no Oriente Médio e derretimento de geleiras.
A Enseada (The Cove): premiado em vários festivais de cinema pelo mundo e vencedor
do Oscar 2010 como Melhor Documentário, o filme denuncia a matança de golfinhos na
costa do Japão com imagens e dados que chocam.
Alimentos SA (Food, Inc.): a cadeia de produção, as viagens que os alimentos fazem ao
redor do mundo até chegar ao prato dos consumidores, as patentes de sementes, os
alimentos transgênicos, o sistema alimentar industrial, as condições de trabalho nas
fábricas e os mecanismos da indústria e de preços são alguns dos assuntos abordados
no filme.
Wall-E: de forma lúdica, traz à tona a problemática da geração de resíduos em todos os
cantos do planeta – e será que um dia, com tanto lixo, seres humanos não conseguirão
mais viver aqui? O filme ganhou o Oscar 2009 como Melhor Animação.
A História das Coisas (The Story of Stuff): o projeto é resultado de mais de 10 anos de
pesquisa sobre sistemas de produção de bens de consumo feita pela ativista ambiental
Annie Leonard.
Lixo extraordinário: o trabalho de Vik Muniz, artista plástico brasileiro, chegou a Jardim
Gramacho, um dos maiores aterros de lixo do mundo, localizado no Rio de Janeiro. A
ideia era conhecer a realidade em que viviam os catadores do lugar e mostrar como o
elemento básico com o qual trabalham todos os dias – o lixo – pode se transformar em
arte.
Flow: Flow foi apresentado na ONU como parte do 60º Aniversário da Declaração dos
Direitos Humanos. O filme mostra todos os problemas originados na sociedade a partir da
perspectiva do consumo de água, elemento básico para a vida humana. O documentário
deixa claro que o problema de abastecimento e a lógica desse mercado não são
problemas distantes: estão acontecendo agora em todo o mundo. A pergunta que o filme
não cala é: Quem é o dono da água? Quem tem poder sobre ela?

Mataram Irmã Dorothy: o filme mostra o desafio de se colocar em prática projetos de
desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. Como pano de fundo, é explorada a
morte da missionária norte-americana Dorothy Mae Stang, que escolheu viver no Pará
para ajudar a colocar em prática o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) na
região.
Home: o documentário é inteiro filmado “de cima”. As impagáveis vistas aéreas dialogam
com os mais variados assuntos relacionados ao “lar” onde vivemos: a evolução dos seres
humanos na escala de tempo geológica, a industrialização, a agricultura (citada no filme
como a nossa primeira grande revolução), a descoberta do petróleo, as extrações de
minerais, a troca de produtos entre países, os hábitos de consumo criados ao longo do
tempo e os impactos que estamos vivendo com tudo isso.
Erin Brokovich: uma mulher de talento: Erin (Julia Roberts) é a mãe de três filhos que
trabalha num pequeno escritório de advocacia. Quando descobre que a água de uma
cidade no deserto está sendo contaminada e espalhando doenças entre seus habitantes,
convence seu chefe a deixá-la investigar o assunto. A partir de então, utilizando-se de
todas as suas qualidades naturais, desde a fala macia e convincente até seus atributos
físicos, consegue convencer os cidadãos da cidade a cooperarem com ela, fazendo com
que tenha em mãos um processo de 333 milhões de dólares.
A ilha das flores: este filme retrata a sociedade atual, tendo como enfoque seus
problemas de ordem sociais, econômicas e culturais, na medida em que contrasta a força
do apelo consumista, os desvios culturais retratados no desperdício, e o preço da
liberdade do homem, enquanto um ser individual e responsável pela própria
sobrevivência. Por meio da demonstração do consumo e desperdício diários de materiais
(lixo), o autor aborda toda a questão da evolução social de indivíduo, em todos os
sentidos. Torna evidente ainda todos os excessos decorrentes do poder exercido pelo
dinheiro, numa sociedade onde a relação opressão e oprimido é alimentada pela falsa
ideia de liberdade de uns, em contraposição à sobrevivência monitorada de outros.
Amazônia em Chamas: baseia-se na história de Chico Mendes, seringueiro e
ambientalista que dedicou sua vida a lutar contra a exploração dos trabalhadores e o
desmatamento da Floresta Amazônica e foi assassinado por pistoleiros.

