
Prezados amigos do PEA, 
 
 
O Centro de Educação Ambiental convida todas as escolas associadas a integrar a Onda Verde, uma 
campanha que nasceu na Índia e percorreu o mundo. Participem, fotografem e não se esqueçam de 
informar o nome das espécies que serão plantadas por sua escola! Vamos fazer uma grande Onda Verde 
também no PEA! Dará uma bela matéria para nossa Revista. 
 
Abraços 
 

 
 
 
O CEE juntou as mãos com a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) para 
promover a campanha da Onda Verde, particularmente na Índia. Nos últimos dois anos, a campanha tem 
sido muito bem-sucedida na Índia, com muitos grupos e comunidades estudantis, plantando suas árvores 
favoritas - muitas indígenas - e compartilhando as suas experiências no mapa interativo.Estamos agora a 
espalhar essa campanha em todo o globo. 
 
 
 Nós pedimos você para aderir a esta iniciativa emocionante da CBD  com o plantio de suas espécies de 
árvores favoritas, em 22 de Maio de 2016. 
 
 Como você pode contribuir? 
Realizando qualquer uma das seguintes ações: 
 
 1. Aumentando o armazenamento de carbono e combatendo as alterações climáticas, através da 
realização da plantação de quaisquer espécies de árvores de sua escolha, particularmente as indígenas, 
em locais próximos. 
 
2. Popularizando a campanha em suas redes / esferas de influência e espalhando a mensagem da 
conservação da biodiversidade no BID. Especialmente O Projeto das Escolas Associadas da UNESCO 
(ASPnet). 
 
Sua contribuição é importante, porque vai ajudar no aumento da cobertura verde na Terra. 
 
 Sobre a Green Wave 
Como você está ciente da Onda Verde, ela é uma campanha de plantação de árvores da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB), celebrada em todo o mundo em 22 de maio de cada 
ano, marcando o Dia Internacional da Diversidade Biológica. Escolas, grupos de jovens, grupos de ONGs, 
instituições e comunidades plantam mudas de árvores em seus locais favoritos , exatamente na hora 
local, às 10:00, nas suas instalações ou nas proximidades em todo o mundo, criando uma onda verde. 
Eles tiram fotografias do evento de plantio de árvores e fazem um upload de suas histórias no site da 
Green Wave do CBD. Um mapa interativo no site vai entrar ao vivo na hora local, 20:20, criando uma 
segunda onda. Cada plantação pode ser localizada no mapa com o nome da instituição / grupo.  
  
Vídeo da Green Wave 
https://www.youtube.com/watch?v=T6F6CARIlB4&utm_source=notification&utm_medium=email&utm_con
tent=education&utm_campaign=video_export 
 
Atenciosamente, 
  
Meghana Gaonkar 
Centro de Educação Ambiental 
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