


Objetivo Geral - Curta na Educação

Refletir sobre a temática proposta pela

Campanha da Fraternidade, a partir do mundo da

educação, contribuindo para o desenvolvimento

do pensamento crítico e o exercício da cidadania,

através da produção de textos, vídeos e outros

subsídios que sintetizem as reflexões propostas e

as ações desenvolvidas a partir do tema gerador.



Realização - Curta na Educação

*Associação Nacional de Educação Católica - ANEC

*Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - CCDH

*Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI

http://www.curtanaeducacao.org.br/realizacao/anec/
http://www.curtanaeducacao.org.br/realizacao/ccdh/
http://www.curtanaeducacao.org.br/realizacao/gti/




• A Agenda21, foi fundada em 1989 por um grupo de professores ligados a 
diferentes áreas do conhecimento, formando uma equipe especializada na 
área ambiental que prioriza a educação e o desenvolvimento sustentável 
como o principal mecanismo de preservação.

• Temos orgulho de ter participado da Rio 92, onde fomos testemunhas e 
participantes de assinaturas de vários tratados que nos incentivaram a 
fundar a Agenda 21. A Rio 92, é considerada de extrema importância para as 
novas gerações que hoje são integrantes da comunidade estudantil, e por 
estarmos conscientes desta importância queremos dar mais ênfase nos 
tratados firmados na Rio 92  e complementados também pela nossa 
participação na RIO+20, de uma forma interdisciplinar valorizando não 
somente os conteúdos programáticos, mas, principalmente a formação 
cidadã da comunidade e interessados.

• Ao longo de anos, já realizou mais de 1.500 palestras e tem orgulho da 
aceitação deste Projeto junto às escolas à mais de 20 anos. Queremos seguir 
com esta colaboração junto com a comunidade estudantil, e por isto 
criamos o Projeto Ambiental/Escola,  que foi registrado como PROJETO 
EDUCACIONAL AGENDA 21.

APRESENTAÇÃO PROJETO EDUCACIONAL AGENDA 21











Hidrelétrica de Itá

Rio Uruguai



Agronegócio no RGS



Comunidade Quilombola 

no Rio Grande do sul

Família Silva



Culinária  típica dos quilombos 

com produtos colhidos na 

natureza



Comunidades Indígenas

Indios Guaranís

Santo Ângelo



Crianças comunidade indígena

no RGS



Artesanato extrativista
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OBJETIVOS – CURTA NA EDUCAÇÃO

• Com o desenvolvimento tecnológico e o 
aumento das áreas de manejo agropecuário, 
os Biomas de campo e Mata Atlântica 
sofreram uma alteração biogeográfica.

• Como reagiram as comunidades nativas com 
estas mudanças?



Oficina de Arqueologia

Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo



Desenhos feitos pelos padres  jesuítas

Redução de São Miguel Arcanjo



A ERVA MATE DO INDIO DAS MISSÕES

*Apesar de alguns trabalhos publicados referendando a descoberta

e utilização da erva mate pelos europeus é indiscutível a sua

utilização anterior pelos indígenas.

*Eles tostavam suas folhas e bebiam, após infusão, como

estimulante ou tonificante, geralmente com moderação.

*Nas Missões, devido à dificuldade na germinação das sementes e

na exaustão de alguns ervais nativos e numa necessidade

comercial crescente, os jesuítas utilizaram os próprios

índios,especialmente as crianças, como “laboratórios”. *Eles

comiam as sementes com mel ou açúcar, facilitando assim, após

eliminação pelas fezes, o seu plantio já com fortes objetivos

comerciais.

*No Pampa, na colônia ou na cidade, o hábito do mate está

fortemente difundido e é legado Indígena e missioneiro.



Plantação Comercial de Erva Mate



OBJETIVOS – CURTA NA EDUCAÇÃO

Como uma tradição do Pampa 
Gaúcho (bioma Pampa) e seus 

aspectos históricos de 
industrialização estão relacionados 

com as comunidades urbanas e 
rurais?
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OBJETIVOS – CURTA NA EDUCAÇÃO

• Como uma atividade extrativista 
sustentável devidamente 
cadastrada poderá auxiliar as 
comunidades carentes??





Oficina de Botânica/FZB

Escola São Luiz Guanella



Oficina de Botânica/FZB

Escola São Luiz Guanella
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Curicacá ou Curucaca



Bioma Mata Atlântica

Canyon Montenegro

São José dos Ausentes



Bioma Mata Atlântica

Parque Nacional Aparados da Serra

Graxaim



Bioma Mata Atlântica

Parque Estadual do Turvo

Salto do Yucumã( Salto Roncador/ Guarani)





Bioma Mata Atlâncica

Parque Nacional Aparados da Serra

Canyon Fortaleza/Pedra do Segredo



Bioma Mata Atlântica

Parque Nacional Aparados da Serra

Canyon do Itaimbézinho ( Pedra Cortada / Guarani)



OBJETIVOS – CURTA NA EDUCAÇÃO

• Como a criação e a efetivação de uma 
unidade de conservação no bioma 
Pampa e Mata Atlântica tem ou tiveram 
influência nas comunidades em torno e 
principalmente naquelas que foram 
desapropriadas.

• Para onde foram aqueles     

desapropriados??



Bioma Mata Atlântica

Parque Nacional da Lagoa do Peixe



Bioma Mata Atlântica

Estação Ecológica do Taim



OBJETIVOS – CURTA NA EDUCAÇÃO

• Promoção de atividades para pais,professores e
pessoas interessadas,que envolvam a
comunidade escolar e desencadeiem um
processo de sensibilização e reflexão sobre o
tema.

• Desafio:integrar a comunidade com a
participação efetiva nos projetos da escola.







Aula de integração com a comunidade de Barra do Riberio

Coleta de lixo de parte da orla do Lago Guaíba



Aula de integração com a comunidade de Barra do Riberio

Coleta de lixo de parte da orla do Lago Guaíba em 

conjunto com o Projeto Biguá (ong local) 



Aula de Laboratório

Reciclagem de óleo de cozinha



Laboratório  

Produção de Orgânicos



Oficina de reciclagem de óleo de 

cozinha, para a comunidade de

Barra do Ribeiro



*Campanha da fraternidade – 2016 *
Casa comum – um planeta para todos



Justificativa - Curta na Educação

• As temáticas propostas pela Campanha da Fraternidade
têm como objetivo despertar a solidariedade em relação
a problemas concretos que envolvem a sociedade
brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano o
tema escolhido define a realidade concreta a ser
transformada e um lema explicita em que direção se
busca a transformação.

• O mundo da educação, atento a esta realidade, pode
mobilizar crianças, adolescentes, jovens e adultos, de
todas as redes de ensino, na reflexão e ação voltadas
para estas questões de relevante interesse social,
propiciando o desenvolvimento do pensamento crítico e
o exercício da cidadania na garantia, em particular, dos
direitos fundamentais, a partir das temáticas propostas
anualmente.


