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

de novembro e dezembro. 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.

Técnico agrícola é uma profissão que contribui para que a agropecuária 
brasileira avance na produção de alimentos para a humanidade. Esse 
profissional trabalha para produzir alimentos com qualidade, em maior 
quantidade, pelo menor custo e diminuindo os impactos da atividade na 
natureza. 

DIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA 

05
Novembro

Espeleologia é a ciência voltada para o estudo de cavernas, que 
proporciona a pesquisa pré-histórica, visto que muitas cavernas 
foram habitadas no passado por homens e outros animais 
pré-históricos. 

01
Novembro DIA NACIONAL DA ESPELEOLOGIA 

O Dia Mundial do Urbanismo propõe um debate sobre soluções que podem 
contribuir para melhorar a vida nas cidades. Entre os temas debatidos 
estão o sistema de transportes, locais para habitação, espaços de lazer e 
planejamento de áreas verdes, integrando a natureza nas cidades.

DIA MUNDIAL DO URBANISMO

08
Novembro

O Estatuto da Terra é a lei que regula os direitos e deveres que 
envolvem os imóveis rurais. A reforma agrária compreende a compra 
de terras improdutivas pelo governo e partilha de lotes entre as 
famílias de trabalhadores rurais. Já a política agrícola é o conjunto de 
diretrizes que regem as atividades rurais e agropecuárias, fazendo 
com que elas funcionem de maneira ordenada e justa, tanto para os 
proprietários quanto para os trabalhadores.

DIA DO ESTATUTO DA TERRA

30
Novembro

Esta data foi instituída devido a grande preocupação 
com a escassez da água, assim como a conservação de 
recursos naturais. Use a água com responsabilidade.24

Novembro DIA DO RIO
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O verão é uma das quatro estações do ano que começa 
depois da primavera e termina com a chegada do outono. 
Ele é marcado pelo aumento das temperaturas e permanece 
durante 3 meses (do final de dezembro até o final de março).

21
Dezembro INÍCIO DO VERÃO 

A data foi instituída no calendário oficial pela Lei n° 
12.820, de 2003. O engenheiro de pesca estuda e aplica 
métodos e tecnologias para localizar, capturar, beneficiar e 
conservar peixes, crustáceos e frutos do mar. Saiba mais 
sobre essa profissão na página 12.

14
Dezembro DIA DO ENGENHEIRO DE PESCA 

O peixe-lua (Mola 

mola)  é conhecido 

como o peixe ósseo 

mais pesado do mundo. 

Peixes ósseos são 

animais vertebrados, 

com o esqueleto 

totalmente calcificado, 

com ossos, e certas 

partes cartilaginosas. 

Cartilagem é um tipo  

de tecido flexível que 

existe no corpo de 

animais, como o que 

forma a nossa orelha e a 

ponta do nariz.

Eles são diferentes dos 

peixes cartilaginosos, 

como os tubarões ou 

as raias, os quais só a 

mandíbula, que fixa os 

dentes, é formada de 

ossos. Por esse motivo, 

encontramos apenas as 

mandíbulas dos tubarões 

pré-históricos e nunca 

outras partes do corpo.

Peixe-lua gigante é encontrado 
por pescadores, na Espanha
A espécie não é rara na região, mas, com mais de 3 m (metros) de 

comprimento, ele quase quebrou balança. O peso foi estimado em duas 

toneladas, ou 2.000 kg (quilogramas). Após ser medido, fotografado e 

ceder amostras de DNA, o peixe foi devolvido ao mar.

Aponte a câmera 
de um celular 
aqui e veja o 
vídeo da matéria
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/15/peixe-lua-gigante-e-encontrado-por-pescadores-de-atum-na-espanha-veja-video.ghtml



