Dia Internacional da Biodiversidade
Em 22 de maio comemora-se o Dia Internacional da Biodiversidade (confira no calendário do
PEA Campo Limpo 2017). Esta data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), visa
conscientizar a população mundial sobre a importância da diversidade biológica, além da
necessidade da proteção da biodiversidade em todos os ecossistemas do planeta. Trata-se de
uma homenagem ao dia em que foi aprovado o texto final da Convenção da Diversidade
Biológica, intitulado: “Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text
of the Convention on Biological Diversity”.
Que tal trabalhar com seus alunos este tema, por meio de uma série de planos de aula?
Inspire-se nas sugestões de professores de todo Brasil, que estão disponívels no Portal do
MEC, por meio deste link: Como é a biodiversidade brasileira e seus biomas. Selecione na
coleção de 21 aulas as abordagens que considerar mais adequadas para a sua turma. Esta
coleção se inicia com a aula 1 trabalhando o tema meio ambiente de forma lúdica. As aulas 2 e
3 abordam o conceito de biodiversidade, sua importância e quais são suas principais ameaças.
As aulas 4 a 19 conceituam e exemplificam os biomas brasileiros, sua localização no território,
sua importância e alguns de seus impactos. As aulas 20 e 21 trazem o tema preservação e
desenvolvimento sustentável, permitindo relacionar a importância dos biomas com a
manutenção da vida em geral e como fazer para contribuir com essa preservação.
No Portal do Professor do MEC você também pode deixar suas colaborações e experiências.
Para tanto, visite o Espaço da Aula, um lugar para criar, visualizar e compartilhar aulas de
todos os níveis de ensino. As aulas podem conter recursos multimídia, como vídeos,
animações, áudios etc, importados do próprio Portal ou de endereços externos.
Qualquer professor pode criar e colaborar; desenvolver aulas individualmente ou em equipe;
pesquisar e explorar o conteúdo das aulas e coleções de aulas. Apesar de as aulas publicadas
serem validadas por outros professores, seu conteúdo é de responsabilidade dos autores.
Aqui no site do PEA Campo Limpo você pode conferir no link Prova Brasil um item disponível
que ilustra o tema da biodiversidade e, ao mesmo tempo, estimula seus alunos a exercitarem a
habilidade de encontrar relações entre textos. Acesse também no link Atividades
Complementares uma sugestão de projeto de ciência fácil e lúdico para fazer com seus alunos:
“Descobrindo a biodiversidade em uma árvore”.

