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Campanha Menos Lixo pelo 

Programa Jovens Repórteres 
do Meio Ambiente 

 
 

Sobre o Programa Jovens Repórteres do Meio Ambiente 

Criado em 1994 pela FEE (Foundation for Environmental Education) o 

Programa Jovens Repórteres do Meio Ambiente (JRMA) está presente em 42 
países, envolvendo mais de 275.000 jovens estudantes. No Brasil é representado e 
operado pelo IAR (Instituto Ambientes em Rede). 

 
O JRMA é um programa voltado para educação ambiental e cidadania, 

incentivando os jovens a tomar atitudes sobre questões ambientais e sustentáveis, 
reportando e divulgando histórias, pesquisas e ações tanto em benefício do meio 
ambiente quanto denúncias e descasos que precisam de uma certa atenção e 

destaque. 
 

Desde 2011 o programa tem sido patrocinado pela MARS Wrigley 
Foundation em parceria com a FEE - Foundation for Environmental Education, 
através da Campanha Litter Less (LLC), denominada no Brasil como Campanha 

Menos Lixo. Esta campanha visa a produção de reportagens exclusivamente 
voltadas para o tema Lixo e Resíduos. 

 

Em 2017 o Brasil foi contemplado pela primeira vez e trabalhou com a 
participação de 10 escolas do ensino público. Neste ano de 2021 fomos novamente 

contemplados, desta vez com a inclusão de 40 escolas públicas. 
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I - Principais objetivos 

O lixo é um excelente tema para começar a trabalhar questões ambientais com 
os alunos. É visível e fácil de se ver as melhorias. Através do programa JRMA, a 
Campanha Menos Lixo visa encontrar e depois reportar soluções através de artigos, 

fotografias e vídeos. 
 

Entre os principais objetivos estão: 

• Reduzir o impacto do lixo e dos resíduos das comunidades por meio de 

mudanças na atitude dos alunos; 

• Divulgar na mídia a "Campanha Menos Lixo" e "Dias de Ação Comunitária" 

nos contextos de desenvolvimento global e implementação dos 17 ODS; 

• Aumentar o conhecimento dos alunos e suas habilidades práticas na 

prevenção e gerenciamento de lixo e resíduos; 

• Melhorar o comportamento dos alunos na prevenção e gerenciamento de lixo 

e resíduos; 

• Sensibilizar para as questões relacionadas ao lixo local e tratamento de 

resíduos e criar soluções através de artigos, fotos e vídeos; 

• Influenciar ações através da Campanhas Menos Lixo nas mídias; 

• Colaborar com outras escolas a nível nacional ou internacional de forma a 

trocar conhecimentos, divulgar bons exemplos e aumentar o impacto positivo; 

• Criar líderes responsáveis através da metodologia do Programa JRMA e 
princípios educacionais. 

 
II - Metodologia JRMA: 4 passos 

O Programa JRMA envolve estudantes com idades entre 11 a 18 anos de idade. 

 
Estes jovens “aprendizes jornalistas” realizam uma investigação em assuntos 

sobre sustentabilidade com enfoque no meio ambiente, observando questões, 

problemas e soluções. Elaboram posteriormente reportagens sob a forma de artigos, 
fotografias ou vídeos. 

 

O JRMA utiliza uma metodologia de quatro etapas experimentadas e testadas: 
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Passo 1: Investigar 
 

Neste 1° passo os alunos devem: 

 
• Realizar uma pesquisa, investigando e identificando um tema ou problema 

ambiental local; 

 
• Procurar, comparar, interpretar e avaliar as informações levantadas a partir de 

fontes primárias e secundárias; 
 

• Identificar os indivíduos e grupos-chave e descobrir quais são as diferentes 
perspectivas sobre a questão levantada, suas abordagens para resolvê-la e 
seus pressupostos e objetivos 

 
• Realizar uma pesquisa original, tais como inquéritos e questionários, 

entrevistar indivíduos ou grupos-chave para obter as informações em primeira 
mão; 

 
• Analisar as implicações históricas, econômicas, sociais e/ou políticos relevantes 

e as possíveis consequências do problema ou questão; 
 

• Comparar o problema ambiental local com um quadro global maior 

 

Passo 2: Propor soluções 
 

Neste 2° passo os alunos devem propor soluções para a questão trabalhada: 

 
• Identificar possíveis soluções para o problema ou questão pesquisada no Passo 

1, avaliando a sua provável eficácia e apresentando argumentos a favor e 
contra (prós e contras, os diferentes pontos de vista, fatores positivos e 
desafios, etc.); 

 

• Desenvolver e propor uma solução e justificá-la (com base nos fatos e 
entrevistas realizadas, não sendo uma opinião dos autores da reportagem). 

 

Passo 3: Reportar 

Relatar a questão ambiental trabalhada e sua possível solução através de 
pelo menos 3 (três) produções jornalísticas (vide abaixo) tendo como alvo o 

público local: 

 
• Identificar qual o público-alvo e escolher a melhor forma de o atingir ou seja, 

qual a mídia que eles costumam ler/ver/ouvir? 

 
• Planear como apresentar a reportagem sobre o problema (O Quê? Como? 

Quando?), utilizando o formato e estilo jornalístico adequado; 

 

• Criar pelo menos “um artigo” e “uma fotografia” e “um vídeo” que documentem 
o problema/solução e/ou a questão ambiental (ou seja, a escola deverá produzir 
“pelo menos” 3 reportagens, sendo pelo menos 1 em cada formato); 

 
• Adotar uma abordagem positiva focada na apresentação de soluções que 

inspirem a mudança da comunidade em relação ao problema. 
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Passo 4: Divulgar e disseminar 
 

Divulgar para o público local: 

• Estabelecer contatos/parcerias com os meios de comunicação social locais (ex: 
desenvolvedores do website da escola, Facebook da escola, jornalistas da 

prefeitura, do município, jornal do bairro, rádio local, etc.); 

 

• Divulgar e compartilhar a reportagem realizada junto ao público local, através 
dos diversos meios de comunicação contatados: jornais, revistas, rádios, 

televisão, mídia social, exposições, filmes, shows, eventos locais, etc. 
 

Nota importante: 

Deverão sempre ser respeitados os direitos autorais quando não se tratar de material original 

(ex.: músicas ou imagens). Nestes devem sempre conter as fontes referenciadas. 

Designa-se “copyright” ou direitos de autor, um conjunto de direitos legais que um autor 
detém sobre a sua produção durante um período de tempo. 

A maior parte da informação disponível está coberta por direitos de copyright; 

Constituem exceção, as obras de “domínio público” que podem ser reproduzidas e utilizadas por 
todos. 

 
 

III - Categorias de Reportagens 
 

Formatos das Reportagem* 

Artigo: reportagem escrita com no máximo 1.000 palavras e 2 a 3 

fotos ilustrativas com legendas de no máximo 20 palavras; 

Fotografia: exposição fotográfica com 1 (uma) ou no máximo 2 (duas) 

fotografias e um breve texto explicativo com até 150 palavras; 

Vídeo: deve conter no máximo 3 minutos de duração. Deverá ser feito o 

upload deste  no Youtube e o respectivo link copiado e postado na plataforma Podio 
(vide item IV abaixo). 

 

Todas as reportagens devem conter um título de até 100 caracteres ou 20 
palavras 

 

*No site do Programa e no final deste prospecto disponibilizamos um guia explicativo com dicas 
de cada tipo de reportagem, assim como links de consulta e referências. 

 

Categoria por idade 

As reportagens deverão ser divididas nas seguintes faixas etárias: 11 a 14 
anos e 15 a 18 anos. 

A escola poderá escolher alunos de turmas e anos diferentes para elaborar 
reportagens em conjunto, porém respeitando a faixa de idade acima. Alunos que já 
passaram da idade limite mas que estudam em turmas de 1 ano abaixo poderão 
participar dentro desta faixa etária, sempre respeitando-se o bom senso. 
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IV - Como publicar as reportagens 

As reportagens deverão ser postadas na plataforma “Podio”, conforme 
informado no Guia de Utilização do Podio encontrado na seção de arquivos no 
website ou ainda e ainda no final deste prospecto. 

Na publicação a escola informará o formato da reportagem, título, autores, 
faixa etária e ano/turma dos participantes. 

Todas as reportagens serão publicadas no site do JRMA no Brasil e participarão 
de uma premiação no final do ano – vide item IX abaixo (Premiação) 

 
V – Planos de aula 

Para reduzir o lixo e incentivar uma mudança de comportamento de longa 
duração criou-se um conjunto de Planos de Aula, desenvolvidos para auxiliar e 

possibilitar que os professores direcionem a aprendizagem dentro e fora da sala de 
aula sobre o grande desafio do lixo e seus vínculos com nosso estilo de vida. São 

planos que podem ser realizados tanto à distância (remotamente) como presenciais. 

 
Os assuntos relacionados ao lixo e resíduos foram divididos em 11 temáticas e 

em cada uma delas encontram-se os respectivos Planos de Aula, disponíveis em nosso 
site, como seguem: 

 

1. Ciclos da Terra e seus Recursos 

Plano de Aula 1 - Trilha dos Decompositores (11 a 14 anos) 

2. Gerenciamento de Resíduos 
Plano de Aula 1 – Pesquisa de Resíduos Domésticos (15 a 18 anos) 

3. Lixo 

Plano de Aula 1 - Lixo... Qual é a sua importância? (11 a 14 anos) 
 Plano de Aula 2 - Blitz do Lixo... (15 a 18 anos) 

4. Embalagens 
Plano de Aula 1 - Finalidade da Embalagem (11 a 14 anos) 

Plano de Aula 2 - Opções de compras inteligentes (13 a 16 anos)  

Plano de Aula 3 - Encontrando Soluções (15 a 18 anos) 

5. Consumo Sustentável 
Plano de Aula 1 - Eu sou um "Consumidor" (15 a 18 anos) 

6. Aprendendo a ser um Jornalista Ambiental 
Plano de Aula 1 - Redigindo um artigo (15 a 18 anos) 
Plano de Aula 2 - Comércio internacional de Resíduos (15 a 18 anos) 

Plano de Aula 3 - Gerenciando Resíduos… através da Impressão manual – Ações  
rumo à uma abordagem sustentável (15 a 18 anos) 

Plano de Aula 4 - Fotos contam histórias (15 a 18 anos) 

Plano de Aula 5 - Usando o vídeo para informar sobre um problema (15 a 18 
anos) 

7. Resíduos, Saúde e Assuntos Globais 

Plano de Aula 1 - Produtos ecológicos de Limpeza (11 a 14 anos)  

Plano de Aula 2 - Tomando ações (15 a 18 anos) 

8. Sustentabilidade e Resíduos 

Plano de Aula 1 - Comemore o seu festival local de uma maneira ecologicamente 
correta (15 a 18 anos) 

Plano de Aula 2 - A cultura dos resíduos (15 a 18 anos) 
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9. Resíduos marinhos 
Plano de Aula 1 - Microssoluções para os Micropláticos (13 a 16 anos) 
Plano de Aula 2 - Microssoluções para os Micropláticos - Reportando (15 a 18 

anos) 

10. Resíduos eletrônicos 

Plano de Aula 1 - Pesquisa sobre resíduo eletrônico (Inventário e 

comportamento) (15 a 18 anos) 

11. Tratados, políticas e legislações globais referentes a resíduos 

Plano de Aula 1 - Comunicando as leis de resíduos (15 a 18 anos) 
 

 

Assim, dentro de cada tema estão os respectivos Planos de Aulas, o qual a 

escola deverá escolher pelo menos 3 planos a serem executados. 

 

Alguns temas não chegam a ter 3 planos de aula, neste caso a escola deverá 

escolher mais temas para ter no mínimo 3 planos de aulas a realizar. 
 

Observação: como mencionado anteriormente, estes planos são materiais de 
apoio para a escola, porém caso a escola queira desenvolver (ou já tenha 
desenvolvido) seus próprios temas e respectivos plano de aula, a mesma poderá 

usar estes. 

 
É importante que ao se registrar na Campanha, a escola já tenha uma ideia do 

que irá trabalhar. Caso não tenha esta definição, não se preocupe pois é possível 

futuramente ajustar os dados registrados. 

 

VI - Como participar 

Inicialmente a escola contemplada deverá designar um responsável (professor 
ou coordenador) pelo Programa JRMA que será o elo de comunicação entre a escola 

e o IAR. 

Este deverá efetuar o registro da escola no website do programa através do 
link http://jovens.org.br/inscricao-llc/, informando ali todos os dados solicitados e 
também assinar via seu representante um Termo de Acordo de Parceria (trata-se 
de um instrumento simples uma vez que a escola irá receber recursos). 

Também deverá ser escolhido um ou mais professores (podendo ser inclusive o 
responsável) que irá coordenar as atividades e orientações juntos aos alunos. 

Inclusive, se possível, utilizar o Programa em sua(s) disciplina(s) como uma 
atividade curricular. 

A equipe da escola envolvida no Programa deverá apresentar aos alunos o 
projeto e convidá-los à participar. Não há limite de participantes, podendo envolver 
apenas alguns alunos interessados (de anos e classes diferentes) ou diversas turmas 

da escola. Cabe à escola definir o que se encaixa melhor no planejamento curricular 
dela. 

As reportagens poderão ser produzidas individualmente ou em até grupos de 6 
estudantes e estes deverão escolher qual o formato irão produzir (artigo, fotografia 

ou vídeo). Cada aluno ou grupo deverá produzir apenas uma reportagem e o assunto 
abordado nestas devem ser, preferencialmente, distintos (ou seja, não ter uma 

reportagem em formato de vídeo, feita por um grupo, e a mesma reportagem em 
formato de artigo, por outro grupo). 
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*Observação importante: a escola deve produzir pelo menos 3 reportagens, 

uma em cada formato diferente, ou seja, pelo menos 1 reportagem em forma de 
artigo, 1 como fotografia e 1 como vídeo. 

Todos os alunos participantes deverão preencher no final do projeto uma 
pesquisa que tem por objetivo avaliar o impacto deste no comportamento do aluno. 
Trata-se de uma pesquisa simples e rápida a ser respondida online. 

Da mesma maneira serão convidados a participar da pesquisa alguns alunos 
que não fizeram parte do projeto e estudam na mesma escola. 

 
 

VII – Divulgação nas redes sociais 

À partir do registro da escola nesta campanha, é fundamental que a mesma já 
divulgue nas redes sociais (website, Instagram, Facebook, Twitter, entre outras) sua 

participação e ações realizadas. 

A escola pode solicitar aos alunos participantes que também divulguem em 
suas redes sociais, ampliando a abrangência de disseminação destas ações 

sustentáveis. 

Para isso, utilize sempre nos posts as hashtags abaixo: 

#litterlesscampaign 
#jovensreporteres_brasil 

 
Lembre-se de enviar as principais divulgações na plataforma Podio, na 

pasta “Divulgação”. 

 
VIII - Recursos 

A escola participante receberá como ajuda de custo para desenvolver os 
trabalhos, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) que serão repassados à respectiva 

Associação vinculada à escola (APP, APM, etc.) ou, na impossibilidade desta receber 
os recursos, na conta pessoal de algum responsável pelo projeto na escola. 

Ao receber o recurso a Associação ou o responsável deverá colocar no Podio o 
respectivo recibo (na pasta Prestação de Contas), conforme o modelo que será 

disponibilizado. 

 
Todos os gastos efetuados com estes recursos deverão ter sua prestação de 

contas publicadas na plataforma Podio, com respectivos comprovantes contábeis 

(Notas  Fiscais, Cupom Fiscal, Fatura, etc.). Não serão aceito recibos, por isso antes 
de efetuar uma compra de material ou serviços, verifique se o fornecedor emite 

Nota fiscal! 

 
IX - Cronograma 

As reportagens deverão ser desenvolvidas durante o calendário escolar de 

2021, sendo finalizadas e publicadas até o dia 26 de Novembro de 2021 na 
plataforma Podio. 

A escola deverá ainda escolher o Dia de Ação Comunitária, dia este em que 
irá divulgar seus trabalhos e reportagens para a comunidade, não apenas na escola 
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(ou outro local escolhido, por ex. um parque) como via website, Youtube, Facebook, 

mídias sociais e inclusive jornais e rádios locais (se possível). 

 

Este evento poderá ser feito em conjunto com algum outro que a escola 

costuma realizar (mostra cultural, feira de ciências, culminância, seminários, etc.) 
assim como um evento online. 

 
X - Premiação 

No final do ano, conforme cronograma, todas as reportagens serão avaliadas 
pelo Juri Nacional do JRMA, juri este formado por professores, jornalistas, vídeo 

produtores, fotógrafos, ambientalistas, entre outros. 

Serão consideradas nas avaliações das reportagens critérios como: clareza na 
informação, criatividade, assunto inovador, elaboração e pesquisa efetuada, solução 
apresentada, entre outros. 

Serão premiadas ao todos 6 reportagens: uma para cada formato (3) e por 
categoria de idade (2). 

As 6 reportagens premiadas deverão ser traduzidas em inglês e participarão da 

premiação internacional em conjunto com diversas outras reportagens de outros 
países, sendo publicadas no site internacional da campanha. 

Esta premiação internacional será feita em Abril de 2022 seguindo o calendário 
escolar europeu. 

Os professores participantes também poderão receber um Certificado 

Internacional de participação ao final do projeto, uma vez que solicitado este.  

 

XI – Links úteis 
 
Site do JRMA no Brasil: https://www.jovens.org.br/ 

 
Links com todas as informações da Campanha Menos 

Lixo: https://www.jovens.org.br/llc-menos-lixo-2021/ 
 

Link para registro da escola: https://jovens.org.br/inscricao-llc/ 
 
Site internacional do JRMA - YRE (Young Reporters for the Environment 

Programme): https://www.yre.global/ 
 

Site internacional da Litter Less Campaign através do Programa Jovens Repórteres 
do Meio Ambiente: https://www.yre.global/about-the-campaign 
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