Dia Mundial do Meio Ambiente: conectando
pessoas à natureza
O Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído em 1972, tornou-se uma data conhecida de divulgação das
questões ambientais, com ampla repercussão em todo planeta. Desde que começou a ser comemorado
vem ganhando relevância cada vez maior, estimulando milhares de iniciativas, como campanhas de limpeza
de bairros e ações conscientização ambiental, passando por atividades de reflorestamento, reciclagem e
muitas outras.
De fato, o dia 5 de junho entrou definitivamente para o calendário global como o mais importante evento
anual para promover ações em favor da natureza, gerando oportunidade de engajar indivíduos, escolas,
empresas e grupos sociais na preservação do meio ambiente.
O tema deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente é “Conectando pessoas à natureza” e tem como
objetivo enfatizar os benefícios de estar em meio à natureza para a saúde física e mental. As Nações Unidas
aproveitam a data para lembrar os aspectos positivos deste engajamento, que vão da segurança alimentar
a uma saúde melhor, além de um suprimento adequado de água e estabilidade climática.
A ideia é que a conexão das pessoas com a natureza encoraje toda a população a apreciar sua beleza e a
refletir sobre como somos parte integrante e o quanto dependemos dela. Trata-se de um convite para se
descobrir maneiras criativas e lúdicas de experimentar e promover essa relação saudável das pessoas com
o planeta. E as comemorações não precisam se restringir a um dia apenas, mas se estender pela semana ou
por todo o mês. Afinal, quanto mais tempo crianças e adultos se dedicarem a esse tema, maiores serão os
benefícios para todos. Por isso, já se considera junho como o mês do Meio Ambiente.
Para além da data, a ONU Meio Ambiente, por exemplo, realiza até a 11 de junho vários eventos nacionais
para incentivar a conexão das pessoas com a natureza e a sua proteção. Uma delas é a utilização das
hashtags #ComaNatureza e #DiaMundialdoMeioAmbiente nas mensagens publicadas nas redes sociais
sobre este acontecimento, que começará com um convite aos seguidores para que falem de seu parque
nacional favorito ou do refúgio de espécies silvestres de que mais gostam.
Para saber mais sobre os principais fatos relacionados à criação do Dia Mundial do Meio Ambiente acesse
também https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/

Aqui no site do PEA Campo Limpo você pode conferir textos e atividades para a sala de aula sobre os tema
biodiversidade e Mata Atlântica, que podem servir como inspiração para comemorar também com seus
alunos esta importante data que já faz parte do calendário escolar.

