
Academia TOA
Além disso, a Plataforma conta com a seção Academia, 
onde se disponibilizam cursos que são virtuais, certifica-
dos, 100% gratuitos e culturalmente adaptados, para 
ampliar o conhecimento e as habilidades de povos indí-
genas, comunidades tradicionais da Amazônia e organi-
zações amazônicas em geral, sobre temas de tecnologia, 
jornalismo, comunicação, direitos, saúde e muito mais.

Navegue pelos cursos disponíveis em:

A Plataforma Aprendizagem TOA é um espaço coletivo e virtual, desen-
volvido de forma colaborativa com parceiros e aliados do programa 
Todos os Olhos na Amazônia (TOA), na qual estão disponíveis conteúdos, 
ferramentas e recursos de aprendizagem pela defesa da Amazônia e dos 
direitos de suas populações, com o objetivo de compartilhar, trocar e 
dar visibilidade a estratégias inovadoras, e de fortalecer as capacidades 
de atores e organizações que atuam na Amazônia com objetivos 
comuns.

Para mais informações e colaborações, escreva para
info@toamazonia.org

app.toamazonia.org 

     Adaptada culturalmente
A Plataforma de Aprendizagem é um espaço aberto a todos 
os públicos, porém, foi especialmente projetada para lide-
ranças indígenas, monitores ambientais, defensores do meio 
ambiente, ativistas, pesquisadores e organizações que tenham 
como foco a defesa da Amazônia, por isso são priorizados 
formatos que destaquem a oralidade, como os recursos audio-
visuais.

     Diversidade de conteúdos e formatos
A Plataforma apresenta recursos de aprendizagem relacionados 
a temas como defesa de direitos, monitoramento ambiental e 
territorial, campanhas e comunicações, acesso à justiça, jorna-
lismo investigativo, saúde intercultural, entre outros. Esses recur-
sos estão disponíveis por meio de vídeos, podcasts e programas 
de rádio, estudos de caso, notícias, histórias e muito mai.

      Atende às necessidades de organizações locais
e indígenas

Desenhada pelo Programa Todos os Olhos na Amazônia, 
como parte de seu componente de Articulação e Aprendiza-
gem, a partir de um levantamento de necessidades e avaliação 
da experiência do usuário, realizados com os membros das 
organizações parceiras do Programa, para otimizar sua utili-
dade e acessibilidade para organizações amazônicas em geral.

     Espaço aberto e colaborativo
Todas as organizações que trabalham pela proteção da floresta 
amazônica e dos direitos de seus habitantes são convidadas a 
participar e contribuir com seus conhecimentos e experiên-
cias, bem como a utilizar os diversos conteúdos e recursos e 
recursos disponíveis na Plataforma.
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100% adaptável a celulares, desktops e tablets
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