
INTRODUÇÃO

A educação para os direitos humanos não acontece só na escola 
ou em sessões em grupo, também se pode aprender e agir pelos 
direitos humanos a partir do sofá. 

A atividade propõe apreciar a série brasileira Aruanas, produzida 
pela Globo e a Maria Farinha Filmes, em parceria com a 
Amnistia Internacional e outras organizações, para refletir sobre 
os direitos humanos e a justiça climática e agir para a 
transformação da sociedade.

N.19
ARUANAS – O ATIVISMO EM SÉRIE DE TV

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos e justiça 
climática, Ativismo

IDADE RECOMENDADA  
A partir dos 16 anos 

PREPARAÇÃO:  5 minutos

DURAÇÃO:  40 minutos MATERIAIS
Computador com acesso à internet
Folhas 
Canetas

Nº DE PESSOAS:
Sem limite de participantes

Em todo o lado!
EDH
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PREPARAÇÃO

1. Vai a www.amnistia.pt/campanha-aruanas-2020

2. Preenche o formulário

3. Consulta o teu email para obter o código promocional



N.19
PASSO-A-PASSO

1. Vai a www.aruanas.tv/

2. Clica em ‘Watch now’. Se quiseres podes assistir ao trailer.

3. Preenche os campos do formulário ‘Create your account’

4. Em ‘payment details’ clica em ‘promo code?’ e insere o código que recebeste no email. Clica em ‘Apply’ e 

de seguida em ‘Redeem now’. Por último clica em ‘Start watching’

5. Assiste à série. Podes ativar as legendas no botão ‘CC’ no canto inferior direito. 

A primeira temporada tem 10 episódios.

As questões que a série levanta podem ser uma boa desculpa para refletir sobre a emergência climática e as 

responsabilidades de cada um em encontrar uma solução. Pode ser fácil pensar naquilo que podemos fazer 

a nível individual, mas é importante perceber que a ação individual por si só não fará a diferença. 

6. Após veres os primeiros episódios, ou no final da temporada, convidamos-te a refletir sobre o triangulo 

dos atores da emergência climática.

Desenha numa folha um triangulo e coloca em cada ponta um destes atores:

   • Pessoas

   • Estados

   • Empresa

7. Pensa e escreve o que é que cada um destes atores pode fazer para resolver a emergência climática. Uma 

das ações individuais pode ser ‘fazer pressão para que os estados e as empresas assumam o seu papel’

8. Vai a www.amnistia.pt/peticao/sobreviveu-a-um-tufao-e-tornou-se-ativista-ambiental-agora-precisa-do-nosso-apoio/,

conhece a história de Marinel Ubaldo e assina a petição.

Se quiseres podes partilhar uma foto da tua folha do ponto 7. com a Amnistia Internacional Portugal através 

do email juventude@amnistia.pt e do telemóvel 935 210 188 (chamadas, mensagens e WhatsApp).
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CONTACTOS

Departamento de Juventude e EDH - Amnistia Internacional Portugal
juventude@amnistia.pt
935 210 188

www.amnistia.pt
facebook.com/amnistiapt (+351) 21 386 16 64

Rua dos Remolares, 7 - 2º 1200-370 Lisboa

PARA SABER MAIS

Podes saber mais sobre a série Aruanas em www.aruanas.tv/browse.

Podes saber mais sobre a investigação da Amnistia Internacional acerca dos incêndios na Amazónia, no 
verão de 2019, em www.amnistia.pt/brasil-criacao-ilegal-de-gado-alimenta-a-destruicao-da-amazonia/.

Podes saber mais sobre direitos humanos e justiça climática, bem como sobre como te envolveres nesta e 
noutras questões de direitos humanos em www.amnistia.pt/tematica/ambiente/.  
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