Uma iniciativa educacional
Nos últimos anos a questão
das mudanças climáticas e
suas consequências para o
planeta tem merecido cada
vez mais destaque na mídia
e nos debates entre os cientistas. Não é para menos. O
mundo passa por um momento
crucial em que é necessário reduzir as emissões de gases
que causam o efeito estufa, contribuindo para minimizar
o aquecimento global. De tão relevante, o assunto saiu da
esfera dos especialistas e passou a ser discutido por toda a
sociedade. E, claro, chegou às salas de aula. Afinal, conscientizar as novas gerações é um dos primeiros passos para
alterar esse cenário.
Essa é uma das finalidades do Desafio Mudanças Climáticas 2009, idealizado pelo Projeto Agora (que reúne várias
empresas e instituições ligadas à cadeia produtiva da agroenergia) em parceria com a Editora Horizonte e apoio das
Secretarias de Educação da Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro
e São Paulo. Saiba mais sobre essa iniciativa a seguir.

Quem pode participar?
Escolas estaduais com classes de 8o e 9o anos (antigas 7a e 8a séries) do
Ensino Fundamental da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como inscrever a escola?
Basta acessar o site www.desafiomudancasclimaticas.com.br.
A inscrição é gratuita e pode ser feita até 4 de setembro de 2009.
O site também oferece inúmeras informações importantes para professores,
alunos e interessados no tema, como notícias, artigos, entrevistas, vídeos
e relatos de experiências dos professores.
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Sim. Todos as escolas dos oito estados participantes
recebem gratuitamente dois kits educacionais.
Cada kit contém um Caderno do Professor, um DVD
com três filmes relacionados ao tema e quatro pôsteres
para trabalho em grupo. O Caderno do Professor traz
textos escritos por jornalistas, cientistas e pedagogos e
oferece Planos de Atividades para o professor desenvolver
o conteúdo em sala de aula.
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Como saber se os alunos aprenderam?
Depois de estudar o tema, utilizando o material didático enviado
às escolas, os alunos deverão apresentar uma produção composta
de fotos e texto, com o título: “O aquecimento global e a minha
região – como fazer a diferença?”

Há prêmios para escolas, professores e alunos?
Sim. Os três alunos que mais se destacarem em cada estado ganharão prêmios. Os professores
responsáveis pelo Desafio nas escolas onde estes alunos estudam também serão premiados.
As escolas nas quais os alunos estudam receberão um projetor data show, além de livros e assinatura
da HORIZONTE GEOGRÁFICO.

Para saber mais:
www.desafiomudancasclimaticas.com.br
PRODUÇÃO
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