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1. DIAGNÓSTICO 

 

Não é raro assistir cenas de vandalismos ou de descaso com o meio 

ambiente. 

O tema meio ambiente tem ganhado cada vez mais espaço na mídia 

nacional e internacional e não somente pelas catástrofes como secas queimadas 

e temporais, mas principalmente pela sua importância em nossas vidas. 

Aulas e palestras sobre o tema, muitas vezes se tornam cansativas e as 

crianças e adolescentes não conseguem abstrair adequadamente os conceitos. 

O Projeto “SE LIGA MANÉ” é um projeto didático/pedagógico 

interdisciplinar que envolve um festival de curtas metragens. 

Este projeto possui a facilidade de poder ser aplicado em apenas uma 

sala de aula ou pode envolver toda uma instituição de ensino, clubes de serviços, 

associações, igrejas, ou várias instituições públicas ou privadas do ensino 

fundamental ao de graduação, podendo até ser aplicado no nível nacional. 

Os participantes são estimulados e orientados a criarem seus próprios 

vídeos caseiros, onde eles mesmos são os atores e diretores do filme que retrata 

um personagem na forma de um anti-herói chamado "Mané" que vivência 

diversas cenas do cotidiano e que no final aprende com seus erros. Esse projeto 

foi a maneira mais conveniente para aproximar  a comunidade para tratar de um 

tema tão importante.  

O projeto de educação ambiental que contempla o Festival de Curtas “Se liga 

Mané” se caracteriza como necessário em uma sociedade que começa a tratar 

seriamente assuntos como preservação da natureza, desenvolvimento 

sustentável, aquecimento global e poluição. 

 

Autor: Angelo Roberto Veiga 
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2. PROPOSTA 

Vem aí o Festival de Curtas Metragens Se Liga Mané, mais um projeto da TV 

TEM com o objetivo de melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a 

proteção ao meio ambiente e cidadania. 

  

Realizado em parceria com as prefeituras municipais e o apoio de alunos e 

professores, essa união resulta num dos maiores projetos socioambientais do 

estado de São Paulo, tornando-se uma importante ferramenta para que os 

Educadores possam tratar assuntos importantes de maneira criativa e bem 

humorada. 

As prefeituras devem envolver as secretarias de Educação e de Meio Ambiente 

para gerenciar o projeto. Essas secretarias ficam incumbidas de repassar todas 

as regras do Festival de Curtas para as escolas públicas e privadas, de ensino 

Fundamental, Médio/Técnico e de Graduação. 

Fica a cargo de cada município selecionar um vídeo de cada categoria (Ensino 

Fundamental, Ensino Médio/Técnico e Graduação) em total conformidade com 

o prazo de entrega e as regras do projeto. 

Os vídeos selecionados por cada município serão enviados para a curadoria do 

projeto. Os melhores vídeos serão premiados numa noite de gala (Festival) com 

apresentação de Marcos Paiva. 

  

O SE LIGA MANÉ é um festival de curtas metragens no qual o tema central é 

retratar o anti-herói em diversas cenas do cotidiano. Os materiais são 

desenvolvidos por alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, 

englobando os ensinos fundamental, médio/ técnico e de graduação. 

  

OBJETIVO 

O projeto tem o objetivo de despertar na criança e no adolescente a importância 

de vivermos de uma forma mais saudável e harmônica, retratando isso de 

maneira criativa e bem humorada. 

 

3. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

ASSISTA O VÍDEO QUE MOSTRA O PROJETO NÁ PRÁTICA EM: 

https://www.youtube.com/watch?v=BIrFsW7JWgI 

 

ou  

 

http://gshow.globo.com/TV-Tem/Revista-de-Sabado/videos/v/o-festival-

se-liga-mane-agita-os-alunos-das-escolas-de-fernandopolis/3514327/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BIrFsW7JWgI
http://gshow.globo.com/TV-Tem/Revista-de-Sabado/videos/v/o-festival-se-liga-mane-agita-os-alunos-das-escolas-de-fernandopolis/3514327/
http://gshow.globo.com/TV-Tem/Revista-de-Sabado/videos/v/o-festival-se-liga-mane-agita-os-alunos-das-escolas-de-fernandopolis/3514327/
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São realizadas ações de divulgação através de redes sociais oficiais, jornais, 

rádios e panfletos, de campanhas de adoção, palestras em escolas com o intuito 

de conscientizar sobre a importância desse projeto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. EXECUÇÃO 

O SE LIGA MANÉ é um festival de curtas metragens no qual o tema central é 

retratar o anti-herói em diversas cenas do cotidiano. Os materiais são 

desenvolvidos por alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, 

englobando os ensinos fundamental, médio/ técnico e de graduação e uma 

categoria especial para educação informal (clubes de serviços, associações, 

igrejas, ONGs, entidades, etc). 

  

OBJETIVO 

O projeto tem o objetivo de despertar a importância de vivermos de uma forma 

mais saudável e harmônica, retratando isso de maneira criativa e bem humorada. 

  

DURAÇÃO VÍDEOS 
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Máximo 3 

minutos. 

 

PARTICIPAÇÃO 

De 4 a 10 integrantes. Os professores ou coordenadores deverão apenas 

orientar ao integrantes. Será aceito somente um vídeo por modalidade de ensino 

(fundamental, médio/técnico, graduação e categoria especial). As instituições 

devem fazer a seleção de cada modalidade e enviar para as Secretarias de 

Educação e/ou de Meio Ambiente para que elas selecionem os 4 vídeos (um de 

cada modalidade) que irão representar o Município no Festival. 

  

 

FORMA DE ENTREGA 

DVD, formato MP4/AVI ou pela internet, por meio de um portal/site exclusivo do 

evento. No portal, preencher os dados com nome da instituição de ensino, 

participantes e professor responsável. 

 

PRAZO DE ENTREGA 

05/junho/2017 (dia mundial de meio ambiente) 

  

DATA DA CERIMÔNIA 

29/junho/2017 

  

APRESENTAÇÃO 

Marcos Paiva - Revista de Sábado (TV TEM). 

  

CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO 

Ensino fundamental: 

Melhor filme 

Melhor Roteiro 

Melhor Canção Original 

  

Ensino médio/Técnico: 
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Melhor filme 

Melhor Roteiro 

Melhor Canção Original 

Melhor edição 

Melhor Ator ou Atriz 

Melhor Efeito Especial 

  

Ensino de Graduação: 

Melhor filme 

Melhor Roteiro 

Melhor Canção Original 

Melhor edição 

Melhor Ator ou Atriz 

Melhor Efeito Especial 

  

 Ensino Informal 

Melhor Filme 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO 

Troféu + Vivência na TV TEM durante 1 dia (Núcleo de Produção). 

5. RESULTADOS  

 

4- RESULTADOS ALCANÇADOS 

O último Festival contou com a participação de aproximadamente 5 mil alunos 

de dez cidades participantes. O projeto pioneiro e de baixo custo traz resultados 

surpreendentes e ajuda também as escolas a trabalhar com temas que seriam, 

na maioria das vezes, muito monótono ou cansativo para os alunos. O festival 

Se liga Mané tratam temas muito sérios e complexo de maneira criativa e bem 

humorada alcançando o engajamento da grande maioria dos alunos bem como 

o envolvimento de seus familiares e vizinhança para a gravação dos vídeos. 
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Esse projeto está em pauta numa afiliada da rede de televisão Globo, a TV TEM 

que engloba 144 municípios de estado de São Paulo. Com essa parceria esse 

projeto se tornará o maior projeto de educação Ambiental do Brasil. 

 


