No quintal e além
Cinco maneiras de comemorar
Dia da Terra todos os dias
No Discovery Museum, acreditamos que, quando as crianças e as famílias passam um
tempo ao ar livre e aumentam seu amor pela natureza, elas estão dando primeiros passos
importantes para aumentar sua conscientização sobre problemas maiores que afetam o
mundo natural, incluindo sustentabilidade e mudança climática.
Aqui estão cinco maneiras de comemorar o Dia da Terra todos os dias e conectar-se ao
mundo natural onde quer que esteja.
1. Seja um observador. Vá para a rua e use seus sentidos enquanto
aguça seus poderes de observação. Quantas árvores há na sua rua?
Que sons você escuta quando está no quintal? Experimente nossa
Caça ao tesouro na natureza ou, para um desafio um pouco maior,
veja que Padrões na natureza você consegue encontrar.
(Encontrado em https://www.discoveryacton.org/education/discovery-home)

2. Colete dados. Crie um Diário da natureza simples para levar com você ao explorar o
quintal ou a vizinhança. Você pode usar seu diário da natureza para praticar escrever ou
desenhar suas observações. Sempre que você observar e registrar detalhes, como número,
cor, forma ou tamanho, você acompanhou um ponto de dados! Manter um diário da
natureza pode ajudá-lo a ver as alterações nos dados ao longo do tempo.
(Encontrado em https://www.discoveryacton.org/education/discovery-home)

3. Revise a diferença entre meteorologia e clima. Uma parte
importante de começar a entender a mudança climática é saber
a diferença entre meteorologia e clima. Este vídeo excelente de
nossos amigos na NASA pode ajudar você a pensar sobre a
relação entre ambos. (https://climatekids.nasa.gov/weather-climate/)
4. Torne-se um(a) cidadão(ã) científico(a)! Visite o site GLOBE Observer ou o site SciStarter
para ter ideias de como ajudar a fornecer dados em apoio à pesquisa sobre o clima.
(https://observer.globe.gov/ e https://scistarter.org/)

5. Reduzir, reutilizar e outras ações cotidianas. Agora, mais do que nunca, precisamos
defender soluções grandes e ambiciosas para lidar com os efeitos da mudança climática.
Ao mesmo tempo, é importante continuarmos a praticar ações individuais cotidianas para
reduzir nosso próprio impacto ambiental. Continue desligando as luzes ao sair do ambiente
ou fechando a torneira enquanto escova os dentes. Continue escolhendo garrafas de água
reutilizáveis a opções de recipientes de alimentos de uso único descartáveis. Como você é
um defensor ambiental ou um soldado do clima em sua vida diária?
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