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Sugestão de atividade
Ninhos de caixas de sapato (ou caixinhas úteis)

Como se nada tivesse ocorrido

Berenice Gehlen Adams

Este ano nem bem chegou à sua
metade e já esbanja uma gama de
desafios, muitos de cunho intrans-
poníveis: catástrofes naturais com
consequências ambientais incal-
culáveis; trânsito que se mostra cada
vez mais caótico; violências terríveis
comprometendo a coletividade; e,
números assustadores da produção de
lixo que invade ar, terra e água, seja
doce ou salgada.

É! O ano de 2011 vem mostrando sua
cara e sua coragem pelos acon-
tecimentos que têm deixado o ser
humano bem pequenino, tal qual
somos, um minúsculo grão de areia.

Porém, tudo permanece na mesma!
Tudo permanece como se o problema
das usinas nucleares do Japão não
tivesse nada a ver com um tipo sujo de
geração de energia; como se as
montanhas de florestas que se
desmancham - enterrando seres
humanos com seus sonhos não
tivessem nada a ver com ocupação
urbana desenfreada; como se as usinas
hidrelétricas nada tivessem a ver com
mudanças climáticas; e, como se a
criação de gado nada tivesse a ver com o

desmatamento e com o aquecimento
global.

Apesar disso, em nome do poder
econômico, as grandes potências
preferem arriscar perpetuando um
sistema de produção e consumo que
comprovadamente é insustentável, e
que nos é empurrado goela abaixo.

Não é de hoje que o poder público
sede a pressões de grandes corporações
permitindo que se alterem cursos de
rios, alagando enormes áreas de terra
em nome do “desenvolvimento
energético”; permitindo que se produza
energia a partir de verdadeiras bombas-
relógio, isto sem falar na forma como
estão produzindo nossos alimentos,
alterando ecossistemas inteiros com
transgênicos.

É lamentável ver que somente depois
de eventos desastrosos ocorridos é que
o poder público esboça alguma reação
de pesar. Nestes momentos as
autoridades estão na mídia com
lágrimas nos olhos. Nestes momentos
renasce a esperança em mudança desse
injusto e fatídico sistema, porém,
passados poucos dias, tudo volta “ao
normal”, como se nada tivesse
ocorrido...

Fonte: Jornal NH - 18/04/2011
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Modo de fazer: Desmonte a caixa de papelão (1), corte-

a em quatro retângulos iguais (2), sobreponha-os e cole-os
separadamente (3), dobre as abas para o centro
formando as partes laterais, (4) cole ao redor com fita
crepe (5 e 6), pinte com esponja (7), e as caixinhas estarão
prontas (7). Para ninhos, pique papel, coloque dentro da
caixinha e pronto. Fotos: Bere Adams.
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Mais um pouco sobre compostagem doméstica para

aproveitamento de resíduos orgânicos e educação

Alunos da Escola Estadual Cristo Rei aderem ao projeto de

Compostagem

A pedido da direção e da equipe pedagógica da Escola Estadual Cristo Rei, no

dia 28 de fevereiro, o especialista em Educação Ambiental Cláudio Loes

apresentou aos professores da escola o Projeto de Compostagem, projeto este

voltado a alfabetização ecológica e a conscientização ambiental dos alunos em

relação a Natureza. O mesmo vem sendo implantado há mais de um ano no

Colégio Estadual Mário de Andrade.

O diretor do Cristo Rei Amauri Nascimento, considera fundamental a

aplicação da Compostagem na Escola: "O interesse no projeto partiu dos

próprios alunos, eu desconhecia a existência dele, um aluno que sabia sobre,

entrou em contato com o Cláudio para viabilizar a possibilidade de implantar a

Compostagem aqui. São ações práticas realizadas pelos alunos para

despertarem sua consciência ecológica de forma funcional, eles aprendem o que

fazer com o lixo doméstico orgânico que até então era visto como um problema,

e hoje pode ser considerado um benefício pela própria família quando

reutilizado corretamente".

A Escola contribuirá na aplicação do Projeto através das práticas de

convivência, na divulgação do mesmo, no acompanhamento dos alunos, e na

providência do material e local para desenvolvimento das atividades propostas;

Os alunos também participarão de palestras para tomarem conhecimento do

que será feito.

Amauri ainda ressalta que "a Compostagem vem a somar com a proposta

pedagógica da Escola: Aprendizagem do aluno através do trabalho coletivo,

exigência da leitura, desenvolvimento da escrita e da comunicação como um

todo".

Fonte: http://www.horapopular.com.br/noticias.php?id=1222

Conheça mais a experiência de Claudio Loes acessando:

http://www.religar.net/compostagem/

Compostagem em vídeos

O YouTube (http://www.youtube.com/) traz uma série de vídeos sobre

compostagem de resíduos orgânicos domésticos que ilustram de forma bem

didática como é possível fazer a compostagem em casa. Um deles você encontra

neste link: http://www.youtube.com/watch?v=FKGizjrR35U&feature=related

Consciência Terra
Berenice Gehlen Adams

22 de abril – Dia Mundial da Terra

Vivemos graças a Terra! Então, somos todos seus filhos, e como filhos,
talvez mimados e mal acostumados, por sua generosidade e abundância,
adquirimos hábitos e atitudes que pouco a pouco foram prejudicando o
Planeta.

Mas, alguns poucos (Ainda bem!), deram-se conta disto.
Os primeiros foram os ambientalistas (tão criticados ainda), na maioria

biólogos, engenheiros das áreas ambientais e educadores.
Depois deles, muitos outros, em movimentos sociais, pouco a pouco,

passam a gritar pela Terra.
Só o conhecimento gera consciência. Só a consciência gera sensibilidade,

e da sensibilidade nasce a sabedoria.
A educação, a ambiental (aquela que não reproduz os modelos

insustentáveis), possibilita-nos compreender e perceber que é preciso mudar.
E com esta percepção, cada um na sua área, redireciona sua vida através

da criação de novos hábitos e do incentivo de novas atitudes.
Se realmente somos os animais mais inteligentes da Terra, chegou a hora

de provar.
Provar que pela inteligência, a mesma que promoveu o caos, seremos

capazes de uma reforma geral pela mudança do mundo, deixando o que está
bom e excluindo o que está mal.

Seria um começo. Seria o mínimo a fazer por esta divina esfera que nos
permite experimentar essa maravilhosa viagem que se chama vida.

Então...
Ou mudamos para viver com a Terra, ou continuamos a viver para,

simplesmente, consumi-la.
A escolha...
É de cada um!

Fonte: http://projetoapoema.blogspot.com/


