
Veja algumas datas voltadas para a educação ambiental que acontecem nos meses 

de setembro e outubro. Essa ação apresenta temáticas ambientais e propõe a 

reflexão sobre mudanças de atitudes relacionadas ao meio ambiente, de forma a 

conservar e preservar a natureza. 

Em 2003, esta data foi criada para destacar como esse bioma é importante e valioso para o 
nosso país e para o mundo. O cerrado tem grandes reservas subterrâneas de água doce que 
abastecem oito importantes bacias hidrográficas. Esse é o segundo maior bioma da América 
do Sul, com mais de 11 mil espécies de plantas nativas, 200 espécies de mamíferos, 800 
espécies de aves, 180 de répteis, 150 de anfíbios e 1200 espécies de peixes. Você conhece o 
cerrado? Pesquise mais sobre ele!

DIA NACIONAL DO CERRADO

11
Setembro

Foi criado para conscientizar a população brasileira da importância da preservação e 
conservação do meio ambiente e dos animais. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), a fauna brasileira é a mais diversa do mundo. Há mais de 100 mil espécies de 
animais, entre vertebrados e invertebrados, catalogados no país. 

DIA DA DEFESA DA FAUNA

22
Setembro

Sendo um dos maiores patrimônios naturais de todo o mundo, a Amazônia é celebrada nesta 
data, desde 2007. A data foi escolhida por causa de D. Pedro II, que decretou a criação do 
Estado do Amazonas, no ano de 1850.05

Setembro DIA DA AMAZÔNIA

Aqui no Brasil, a data foi escolhida por anteceder o início da primavera, que acontece em 
setembro. As árvores são grandes fazedoras de chuvas, purificam o ar da poluição, produzem 
alimentos e são a morada de muitas espécies de animais. Este dia tem como principal objetivo 
alertar sobre a importância de preservar as árvores. 

21
Setembro DIA DA ÁRVORE

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1994, como um lembrete 
do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, assinado 
por 46 países, em 16 de setembro de 1987. Quer saber mais sobre a camada de ozônio? 
Veja a matéria na página 18

DIA INTERNACIONAL DE PRESERVAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO

16
Setembro
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Esta data foi criada em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente 
como forma de alertar a população para a necessidade de reduzir 
o consumo e buscar produtos e serviços que tenham um menor 
impacto negativo no meio ambiente e na sociedade. 
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Outubro DIA DO CONSUMO CONSCIENTE

Passarinho feliz vive solto! As aves são o segundo grupo de animais 
vertebrados com a maior diversidade no Brasil, totalizando 1.903 espécies 
reconhecidas. O dia das aves tem um objetivo de ensinar sobre as 
espécies de aves brasileiras, sua importância ecológica e a necessidade de 
preservação e conservação. 

05
Outubro DIA DAS AVES

É uma data criada para nos ajudar a refletir sobre a importância desses insetos 
para a nossa vida e para todo o meio ambiente, já que essa é uma espécie 
fundamental para a polinização de mais de 70 espécies vegetais, que compõem 
90% da alimentação da população humana. Se as abelhas morrerem, muitos 
alimentos deixariam de existir.

03
Outubro DIA NACIONAL DAS ABELHAS

Criado em 1989, pela ONU, este dia surgiu com o objetivo de criar uma 
cultura mundial de consciência de riscos ambientais e redução de catástrofes. 
Desabamentos, erosões, alagamentos e inundações são desastres naturais causados 
principalmente pela ação do ser humano, que altera as paisagens naturais. 
Você já ouviu falar sobre isso?

13
Outubro DIA MUNDIAL PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) criou 
esta celebração e 150 países ao redor do mundo utilizam a data para conscientizar a 
população sobre assuntos relacionados à alimentação. 
O último relatório da FAO constatou que o número de pessoas desnutridas subiu para 
cerca de 768 milhões em 2020 – o equivalente a 10%, ou 1/10 da população mundial. 
O relatório informa ainda que 149 milhões das crianças com menos de cinco anos são 
afetadas por retardo de crescimento.

16
Outubro DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

EU CORRO, NÃO TENHO PERNAS. 

ASSOBIO, NÃO TENHO BOCA.

MAS NUNCA NINGUÉM ME VIU, 

EU TENHO BASTANTE FORÇA.

SOU MAIS VASTO DO QUE O MAR 

E NINGUÉM PODE ME VER. 

TODO O MUNDO É MEU LAR, 

SEM MIM NÃO PODES VIVER.

Confira as respostas na contracapa da revista
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