Dia do Plantio de Árvores ENO- 21 de Setembro de 2010
A Paz é Verde
ENO 100 milhões de árvores em 2017·
Um convite para as escolas, crianças e grupos de jovens.
O programa ENO organiza o seu habitual plantio de árvores no próximo dia 21 de
Setembro (terça-feira) de 2010. Esta plantação de árvores simboliza a paz e a
continuidade da vida.
Neste dia mundial para a plantação de árvores, por crianças e jovens, é também o dia
proclamado pela ONU como o Dia Internacional para a Paz.
O Dia de Plantio de Árvores ENO desenvolve-se desde 2004 e tem sido bem sucedido. A
última vez que este evento aconteceu, proporcionou a oportunidade deste desafio a
crianças e jovens em 5.000 escolas em mais de 150 países. No total, 450 000 árvores foram
plantadas para marcar o dia.
Este evento é uma forma prática para melhorar a educação ambiental e global. Através
deste evento educativo que assegura a ligação online e desperta as crianças e jovens em
todo o mundo para as questões ambientais, promove-se a paz e reforça-se a consciência
dos alunos sobre a importância das árvores e florestas em todo o mundo.
O Dia de Plantio de Árvores será celebrado em todo o mundo ao meio-dia, hora local. A
primeira partida é em Tonga na Oceania, e seguindo o Sol, como a Terra gira, segue-se a
Ásia, a África e a Europa. Algum tempo depois segue-se o continente da América do Norte
e do Sul e o último a participar será as Ilhas Samoa. Assim, O mundo dará um passo
notável para uma vida mais orgânica e pacífica.
Plantar árvores não é um evento isolado nem cessa nesse dia, as árvores serão cuidadas e
o seu crescimento e desenvolvimento serão controlados no futuro. O evento será
divulgado bem como as experiências divulgadas. É também um evento cerimonial,
incluindo um discurso e uma canção. Há também um kit opcional para a ocasião que foi
traduzido para 40 idiomas.
Este evento é muito especial para o programa ENO e enquadra-se no 10 º aniversário do
programa ENO. O objectivo é chegar a 10 000 escolas e grupos de jovens envolvidos.
Assim, está cordialmente convidado a participar neste evento e a registar-se no site do
evento até 14 de Setembro de 2010. Instruções detalhadas, informações e materiais
podem ser encontrados no website do evento.
Bem-vindo e junte-se a nós!
ENO Tree Planting day:
ENO - Environment Online
Mais informações:
Mika Vanhanen, coordenador
mika.vanhanen@enoprogramme.org
Para mais informações:
Tel: 358 40 5070 725

Mais informações
Escola Secundária de Vilela
Leonor Marques -Coordenadora Portugal
leonor.marques@esvilela.pt
Tel.917275639

* Ambiente Online - ENO é uma escola virtual global e uma rede de desenvolvimento sustentável. Foi fundada
em 2000 e é coordenado pela Associação ENO programa baseado em Joensuu, na Finlândia

Comemoração de 10 anos de Excelência para o Desenvolvimento Sustentável
Ambiente Online (em Inglês: Environment Online - ENO) é uma escola virtual global e uma
rede de desenvolvimento sustentável. As Escolas de todo o mundo estudam os mesmos
problemas ambientais e partilham os seus resultados de aprendizagem nas suas
comunidades locais e mundiais na web. Os temas abordados são as florestas, a água, as
alterações climáticas, a pegada ecológica e aspectos culturais. Diversos materiais para cada
tema estão disponíveis em Inglês no site ENO. Há ENO escolas em 150 países e
coordenadores nacionais em 134 países. A idade dos alunos participantes varia entre os 6-18
anos.
A actividade de plantio de árvores tem sido uma das mais populares desde 2004, e no
passado dia 21 de Maio de 2010, Dia de Plantio de Árvores ENO, esta actividade congregou
cerca de 5.000 escolas em 122 países e foram plantadas cerca de 450 000 árvores. Um
objectivo do programa Eno para 2011 é assinalar o Ano Internacional das Florestas e alargar
esta actividade a mais escolas. Esta campanha de plantação de árvores, a longo prazo acabará
em 2017 ano em que a Finlândia irá celebrar o seu 100 º aniversário. A meta é plantar 100
milhões de árvores nas escolas ENO. Até agora, foram plantadas 5 milhões de árvores.
A actividade sobre as alterações climáticas tem sido regular no programa ENO desde o início
de 2002. Este tema tem sido estudado, através de diferentes tipos de actividades. Os alunos
têm escrito artigos sobre o impacto da mudança climática nos seus países, fizeram entrevistas
para rádio ENO Web, jogos relacionados com as alterações climáticas, vídeos disponíveis na
web e marchas pelo ambiente durante a campanha ENO. Cerca de 1.000 escolas em 102
países participaram no Climate Change Campaign ENO em Janeiro de 2010.
ENO foi fundada há 10 anos e é coordenada pela Associação ENO PROGRAM baseada em
Joensuu, na Finlândia. ENO tem inúmeras organizações parceiras e redes, incluindo as Nações
Unidas para o Ambiente e a Universidade do Leste da Finlândia. Esta associação já ganhou 15
prémios nacionais e internacionais e que se listam abaixo:
• Projecto Europeu Netdays Coordenação de 2000, Comissão Europeia, Paris, França

• III Prémio Eco @ lley Europe 2000, Barcelona, Espanha
• Prémio no III Prémio Childnet de 2001, Washington, Estados Unidos
• Finalista do Prémio Stockholm Challenge 2002, 2004, Estocolmo, Suécia
• Finalista do Prémio Global Junior Challenge, 2002 e 2004, em Roma, Itália
• Prémio Qualidade 2003, em e-learning. Ministério da Educação, da Finlândia
• Uma Rosa para a Educação Ambiental, um prémio nacional, Turku, Finlândia, 2003
• Prémio Oscar Cyber, Cimeira das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação, em Genebra, Suíça, 2003
• Prémio Panda WWW, Finlândia 2004
• Menção Especial no Prémio Stockholm Challenge 2006, Estocolmo, Suécia
• Os meus recursos favoritos eLearning da Comissão Europeia, 2006
• Vencedor do Desafio Global Junior 2007, Roma, Itália
• Finalista para o Prémio Stockholm Challenge 2008, Estocolmo, Suécia
• Prémio Energy Globe 2009, em Praga, República Checa
• Planeamento Florestal, em 2009, Helsínquia, Finlândia
Sites:
ENO Programa: www.enoprogramme.org
Eno Tree Planting Day (2004): www.enotreeday.net
ENO Climate Change Campaign (2002): http://enocc.blogspot.com
* Ambiente Online - ENO é uma escola virtual global e uma rede de desenvolvimento sustentável. Foi fundada em
2000 e é coordenado pela Associação ENO programa baseado em Joensuu, na Finlândia

