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DISCUTINDO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COM CRIANÇAS 
Canal de Youtube da Unesco postou vídeos protago-
nizados pelos(as) pequenos(as) em três idiomas.

PESQUISA DIZ QUE RJ REGISTROU 
3.829 TIREITOS NO ÚLTIMO ANO
Maria Eduarda não foi a única vítima fatal. Baixe toda a 
pesquisa ‘Educação em Alvo’ no nosso portal. 
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11 PROJETOS BRASILEIROS PODEM 
GANHAR O ‘CRIATIVOS DA ESCOLA’
Iniciativas de estudantes, educadores(as) e 
organizações/ escolas podem ser premiados(as).

VIRAÇÃO SELECIONA JOVENS PARA 
EVENTO SOCIOAMBIENTAL
Selecionados(as) farão cobertura educomunicativa do 
Fórum Internacional do Bem-Estar, na França

EDUCOM
Boletim n° 02/ 2017                   universoeducom.org                /universoeducom

MATERIAL EDUCATIVO ‘PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL COMUNITÁRIA’
Publicação fala sobre Linguagem, Narrativa, Produção e 
Planejamento da Produção em Vídeo e TV.

CARTILHAS SOBRE COMUNICAÇÃO 
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Série de 5 volumes criada pelo Ministério do Meio 
Ambiente pode subsidiar aulas, oficinas e debates.
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BAIXE RELATÓRIO DO INTERVOZES 
SOBRE DIREITO À COMUNICAÇÃO
Material analisa impactos que a ausência de 
comunicação democrática tem trazido ao país.

BAIXE GUIA SOBRE EDUCAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Publicação pode contribuir para inspirar boas práticas 
em ambientes de educação formal e não formal.
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SEMINÁRIO DISCUTE LETRAMENTO 
DIGITAL NA EDUCAÇÃO

4° CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO SERÁ EM NOVEMBRO
Submissão de trabalhos científicos vai até o dia 11 de 
Setembro de 2017; resultado sai em 02 de Outubro.

Evento ocorre na Universidade do Estado da Bahia, em 
Salvador (BA), entre 19 e 21 de Setembro de 2017.

Facebook │ universoeducom
Twitter │ @universoeducom
Instagram │ @universoeducom
Google+ │ Universo Educom
Portal │ universoeducom.org
universoeducom@gmail.com

INSCREVA-SE NO NOSSO
CANAL DE YOUTUBE!

O vídeo abaixo traz cinco dicas educomunicativas de 
valorização da cultura afro! Estamos  participando 
do edital #JuventudeVlogueira, do MinC!

NA WEB

EDUCOM 
NA MÍDIA!
Fizemos um levantamento com notícias de Julho,
que circularam na web, que falavam sobre 
comunicação e educação! Encontramos postagens 
relevantes nas 5 regiões brasileiras. Clique para 
acessar a lista de notícias (:
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