
COLÉGIO FLORESTAL REALIZA MOSTRA DE VÍDEOS DO  

CIRCUITO TELA VERDE 

 

O CEFEP Presidente Costa e Silva após fazer todo o processo de adesão para 

recebimento do material educativo da 6ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual 

Independente, que faz parte do “Circuito Tela Verde”, realizou na manhã do dia 25 de 

julho um momento a mais de conhecimento para seus alunos, englobando conteúdos 

socioambientais de tremenda relevância para os dias de hoje. 

 

 

 

A organização da mostra no Colégio Florestal se deu por meio de oficinas, 

onde se dividiu os 120 alunos participantes, que estão cursando o Técnico em Florestas 

Integrado e Subsequente, em quatro turmas e, assim, foram trabalhados os três temas: 

“Água e Energia”, “Resíduos Sólidos” e “Agricultura Familiar”, qual foi assistida por duas 

turmas. 

Desse modo, cada oficina foi comandada por uma dupla de professores, 

sendo: 

- Água e Energia: Professores Eduardo Matheus Coltro e Silvia Voziniak; 

- Resíduos Sólidos: Professores Carlos Eduardo Sampaio e Ronald Pereira 

Medeiros; 

- Agricultura Familiar: Professores José dos Santos Oliveira e Hugo César Iantas 

(turma 01) e Professoras Lorena Luitz Byczkovski e Rosangela Andrechovicz (turma 02). 



Ainda sobre a oficina de Agricultura Familiar, os participantes puderam 

acompanhar na prática um pouco do que aprenderam em sala de aula, já que foram 

observar o trabalho realizado na horta do colégio, local de onde também sai as verduras e 

legumes para suas alimentações.  

Os professores tutores foram unânimes em dizer que uma atividade dessa 

caraterística tem muito valor educacional, já que estimula os alunos à conscientização, 

refletindo melhor sobre suas atitudes do dia-a-dia. “Gostamos muito da interatividade com 

os alunos, o que fez com que saíssemos satisfeitos com os resultados obtidos”, 

comentaram Silvia e Eduardo.  

 

ENTENDA O CIRCUITO TELA VERDE: 

O Circuito Tela Verde – CTV é uma iniciativa do Departamento de Educação 

Ambiental -DEA, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - SAIC 

do Ministério do Meio Ambiente - MMA, realizada em parceria com a Secretaria do 

Audiovisual - SAv do Ministério da Cultura. O CTV promove regularmente a Mostra 

Nacional de Produção Audiovisual Independente, que reúne vídeos com conteúdo 

socioambiental para serem exibidos em todo território nacional e em algumas localidades 

fora do país. 

 

 

O objetivo da Mostra é divulgar e estimular atividades de educação ambiental, 

participação e mobilização social por meio da produção independente audiovisual, bem 

como atender a demanda de espaços educadores por materiais pedagógicos multimídias. 

O Circuito Tela Verde procura atender às demandas de inúmeras instituições que buscam, 

no Ministério do Meio Ambiente, materiais que subsidiem suas ações de Educação 

Ambiental.  

Para maiores informações, acesse: http://www.mma.gov.br/educacao-

ambiental/educomunicacao/circuito-tela-verde 



Confira algumas fotos das oficinas: 

 

 

Participantes da Oficina de Água e Energia 

 

 

Participantes da Oficina de Agricultura Familiar (turma 01) 

 

 

Participantes da Oficina de Resíduos Sólidos 



 

Participantes da Oficina de Agricultura Familiar (turma 02) 

 

 

 

 

Alunos na horta do colégio aprendendo na prática sobre a Agricultura Familiar 



  Professoras Rosangela Andrechovicz e Lorena Luitz Byczkovski    

Professores Ronald Pereira Medeiros e Carlos Eduardo Sampaio   

Professores Hugo César Iantas e José dos Santos Oliveira    

Professores Silvia Voziniak e Eduardo Matheus Coltro    


