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

junho e julho. 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.

Aqui no Brasil essa data é comemorada em dois momentos no ano: no segundo 
sábado de maio e no segundo sábado de outubro. Isso acontece porque essas 
são as épocas em que as aves migratórias se deslocam para irem atrás de 
comida, para acasalar ou para fugir do clima desfavorável. Esta data foi criada 
para que as pessoas conheçam mais sobre este tipo de ave e, assim, possam 
cuidar do ambiente que elas vivem e contribuir para sua conservação.

DIA MUNDIAL DAS AVES MIGRATÓRIAS

08
Maio

Esta data foi criada para incentivar a reflexão sobre a importância de manter o 
solo bem preservado, pois além dele fornecer nutrientes para plantas e abrigar 
vários tipos de vidas, ele também é essencial para a vida humana. 03

Maio DIA DO SOLO

Escrito por Kevelyn Rodrigues da Silva

Comemoramos este dia com o objetivo de incentivar a sociedade a 
cuidar e preservar as diferentes espécies e formas de vidas existentes 
em nosso planeta. 

DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE

22
Maio

Esta data foi criada para que tenhamos a oportunidade de refletir sobre 
a importância desta grande floresta que, além de ser a segunda maior 
floresta tropical que temos no Brasil, também abriga uma das maiores 
biodiversidades do mundo.

27
Maio DIA NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

Esta data é uma ótima oportunidade de refletir sobre a importância de construir 
um mundo mais sustentável e de pensar o nosso papel nesta construção. 
As ações desenvolvidas no meio ambiente hoje, influem no futuro. 

DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

03
Junho

Esta data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU, em 1972, para ser 
um dia em que todos possam pensar e planejar ações para preservar o 
meio ambiente.

DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE

05
Junho

O Parque Escola também é um ponto de coleta de óleo, 

para reciclagem. Encontre mais pontos de coleta em

https://www.triangulo.org.br/pontos-de-coleta.php

EMEA – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARQUE TANGARÁ / PARQUE ESCOLA 3



Este dia é comemorado desde 1992. Tem como objetivo incentivar a 
preservação dos oceanos e levar a sociedade a conhecer mais sobre a 
diversidade de espécies presente neste ambiente.

DIA DOS OCEANOS

08
Junho

Comemoramos o dia da reciclagem no mesmo dia do meio ambiente, para 
lembrar da importância desta ação na proteção da natureza. Ao separar o nosso 
lixo para que ele seja encaminhado para a reciclagem, diminuímos os impactos 
do ser humano na natureza.

05
Junho DIA NACIONAL DA RECICLAGEM

Esta data foi criada para incentivar a proteção das tartarugas. As tartarugas 
marinhas é uma das espécies que mais sofrem com a poluição dos oceanos. 
Ao protegê-las também conseguimos proteger outros animais que vivem 
neste ambiente.

Esta data tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para a conservação e 
proteção das nossas florestas, que abrigam diversas formas de vida.
A vegetação das florestas remove poluentes, resfria naturalmente o ar e 
lança umidade na atmosfera, favorecendo a formação das chuvas.

DIA MUNDIAL DA TARTARUGA MARINHA

DIA DE PROTEÇÃO DA FLORESTA

16

17

Junho

Julho

Este é um dia para refletirmos sobre os prejuízos que são causados por 
estes fenômenos que estão acontecendo, principalmente, devido aos 
desmatamentos e queimadas, que empobrecem o solo prejudicando muitas 
formas de vida e sobre a importância de ações para diminuí-los.

DIA MUNDIAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E A SECA

17
Junho
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Para pensar
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