AS MELHORES
PRENDAS DO MUNDO!
Três propósitos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) aos quais esta atividade pretende dar o seu contributo:
1. Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente o uso eficiente de recursos;
2. Incentivar estilos de vida mais consentâneos com a disponibilidade de recursos e os limites do
Planeta;
3. Facilitar a aquisição de conhecimento e a capacitação cívica.

O QUE É ISTO?

PORQUÊ?

Substituição de um hábito quase obrigatório de
oferta de prendas de todos para todos por um
Projecto que permite a criação de um propósito
comum à turma ou escola. Sugerimos aqui a adesão ao Projecto global Kiva.org. Mas a escola pode,
obviamente, seguir outra proposta igualmente mobilizadora e transformadora.

Ofertar algo comprado, tornou-se um gesto habitual
da nossa sociedade de consumo. Esse hábito representa, muitas vezes, dezenas de euros gastos
ao final do ano e uma produção enorme de resíduos: desde a embalagem ao invólucro da prenda; do lacinho até ao objeto propriamente dito que,
mais cedo ou mais tarde, se transformará, também
ele, em resíduo, muitas vezes não reciclável dada a
complexidade de materiais com que é feito.
Em alternativa, porque não mobilizar uma pequena
comunidade, à escala da turma ou da escola, para
apoiar micro projetos a decorrer nos países em vias
de desenvolvimento? Enfim, é “só” para aprender a
mudar o mundo.
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MÃOS À OBRA?
Torna-se interessante, mobilizador e também educador que uma turma ou escola possa apoiar pequenos projetos espalhados pelo mundo e que
podem fazer toda a diferença! Atualmente, a comunidade Kiva junta 1,6 milhões de pequenos investidores e quase 3 milhões de pessoas já usufruíram
deste apoio. Quase 98% do total dos empréstimos
são devolvidos! Juntemo-nos também!

IMPACTOS ESPERADOS
Transferência do hábito consumista de adquirir sistematicamente “prendas” para tudo e para todos,
para um projeto comum, mobilizador e gerador de
impacto global.

Complexidade:

Custo:

€
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Envolvimento
da comunidade:

Duração:

PARA SABER MAIS: Águas de Portugal - entidade responsável pelo abastecimento e tratamento da água que consumimos: (http://www.adp.pt)
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