FLORESTA NEGRA

KIT EDUCATIVO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

EXERCÍCIO 1

Sem explicações acerca do tema, vamos partir do princípio que todas as fotografias contam uma
história e lançar algumas perguntas acerca desta fotografia. Interessa-nos conduzir a discussão até
obtermos respostas às questões jornalísticas: quem, quando, o quê, onde e porquê.
- O que vemos nesta fotografia?
- Onde terá sido tirada esta fotografia?
- O que poderá ter acontecido antes de esta fotografia ter sido tirada?
- Que sons conseguem imaginar ao ver esta imagem?
- E o cheiro, conseguem imaginar um cheiro associado a esta fotografia?
- Que outras sensações vos transmite esta imagem?
Cada vez que um aluno responde a uma questão deverá ser-lhe pedido que indique o que é que na
imagem o levou a pensar assim.

EXERCÍCIO 2

Neste exercício pretende-se que os alunos reflitam acerca do que se perdeu com o incêndio.
- Quais seriam as cores predominantes nesta imagem se não tivesse acontecido o incêndio?
- Que mais diferenças existiriam nesta imagem se o incêndio não tivesse acontecido?
- Qual seria o cheiro associado a essa imagem?
- E quais seriam os sons que a imagem antes do incêndio nos inspiraria?
- Que outras sensações vos transmitiria essa imagem?
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EXERCÍCIO 3

Neste exercício pretende-se que os alunos se debrucem acerca do incêndio propriamente dito.
- Quais seriam as cores predominantes nesta imagem se o fotógrafo tivesse optado por fotografar
o incêndio?
- Que mais diferenças existiriam nesta imagem, nesse caso?
- Qual seria cheiro associado a essa imagem?
- E quais seriam os sons que a imagem antes do incêndio nos inspiraria?
- Que outras sensações vos transmitiria essa imagem?

EXERCÍCIO 4

Pretende-se agora uma reflexão acerca do trabalho fotográfico e do movimento Floresta Negra. Em
jeito de finalização, pretende-se transmitir alguns conceitos de prevenção dos incêndios florestais.
- Porque é que o fotógrafo tirou esta fotografia?
- O que vai acontecer depois de ter sido tirada esta fotografia?
Com os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico pretende-se, para além de uma consciencialização
para a temática dos incêndios florestais, um entendimento do projeto fotográfico e da mecânica do
movimento cívico.

TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UMA EXPLORAÇÃO MAIS PROFUNDA DO TEMA E DO MOVIMENTO
FLORESTA NEGRA ESTÃO DISPONÍVEIS EM WWW.FLORESTANEGRA.ORG
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