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Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=ms-Io9AB77I

2° Encontro
Projeto LER: Literatura e Ciência 2019

https://www.youtube.com/watch?v=aw6di8n3A10
https://www.youtube.com/watch?v=-Qy6HtE0GZU

Nosso oceano, nosso futuro: chamada para ação
Agenda 2030 da ONU – ODS 14

Mostratec Júnior e Projeto Ler...
Critérios de Seleção

http://www.projetoler.gruposinos.com.br/

Visite nosso
site!

VENCEDORES 2018
Numa parceria Projeto LER e Mostratec Jr., o Projeto LER
seleciona 4 trabalhos para participação no evento.
Para os três primeiros colocados, a inscrição será
gratuita.
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Mostratec Júnior 2019
Período: 21 a 24 de outubro de 2019
Inscrições de trabalhos: Até 10 de setembro, por meio do email projetoler1@gmail.com .
Documentos necessários para inscrição: Resumo do
trabalho e vídeo, de 3 a 5 minutos.

Seleção
• Documentos necessários para a Seleção dos trabalhos:
Resumo: 150 - 300 palavras
Vídeo de 3 a 5 minutos com a apresentação dos alunos
• Outros documentos importantes para a Mostratec Jr.: plano de
pesquisa, diário de campo e relatório final

 Enviar somente projetos relacionados aos fascículos.

Critérios de avaliação
a) Conhecimento científico.
b) Relevância social.
c) Participação dos componentes da equipe.
d) Apresentação visual do trabalho: clara e objetiva, salientando os dados
importantes da pesquisa.
e) Apresentação oral dos trabalhos feita somente pelos alunos e de acordo
com o resumo inscrito.
f) Organização geral, inclusive a limpeza e a organização do local da
exposição.

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para
o desenvolvimento sustentável

• Os oceanos cobrem três-quartos da superfície da Terra,
contém 97% da água do planeta e representam 99% da vida
no planeta em termos de volume.
Mundialmente, o valor de mercado dos recursos marinhos e
costeiros e das indústrias é de 3 trilhões de dólares por ano ou
cerca de 5% do PIB (produto interno bruto) global.
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• Mundialmente, os níveis de captura de peixes estão próximos da
capacidade de produção dos oceanos, com 80 milhões de
toneladas de peixes sendo pescados.

• Oceanos contêm cerca de 200 mil espécies identificadas, mas os
números na verdade deve ser de milhões.

• Pesca marinha direta ou indiretamente emprega mais de 200 milhões
de pessoas.

• Subsídios para a pesca estão contribuindo para a rápida diminuição
de várias espécies de peixes e estão impedindo esforços para salvar e
restaurar a pesca mundial e empregos relacionados, causando
redução de 50 bilhões de dólares em pesca nos oceanos por ano.

• Os oceanos absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono
produzido por humanos, amortecendo os impactos do
aquecimento global.

• Oceanos são a maior fonte de proteína do mundo, com mais de 3
bilhões de pessoas dependendo dos oceanos como fonte
primária de alimentação.

Senhor Oceano, pedimos desculpas...
www.polleverywhere.com

• 40% dos oceanos do mundo são altamente afetados pelas atividades
humanas, incluindo poluição, diminuição de pesca e perda de
habitats costeiros.
Fonte: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/

ATIVIDADE EM GRUPOS
• Gravar um vídeo em que o grupo, a partir da leitura do fascículo,
apresente uma chamada para ação Agenda 2030 da ONU – ODS 14.

DICAS PARA PRODUÇÃO DO VÍDEO
• Gravação na rua: cuidar ruídos.
• Depoimentos: optar por lugares fechados.
• Posição dos atores: ficar com o celular perto da pessoa que está

Tempo máximo de gravação: 3 minutos

sendo filmada
• Posição da câmera: usar o celular na horizontal
• Resolução: ajustar, em configurações, para HD ou FULL HD
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