
Caros membros da coordenação / diretoria,

Somos um movimento de jovens conhecido
internacionalmente como Fridays for Future, ascendido
em 2018 pela ativista climática e ambiental Greta
Thunberg. O Movimento chegou ao Brasil em 2019, 
 com uma proposta suprapartidária e de inclusão, o
qual busca alcançar a justiça climática através de
ação direta e pressão às pessoas no poder, tendo em
vista as especificidades e regionalidades  brasileiras. É
um movimento composto por jovens das mais diferentes  
realidades, regiões e classes sociais brasileiras. Desde
2018, milhões de jovens no mundo  inteiro vêm se
mobilizando contra a crise climática.

Em setembro de 2019, ocorreu uma mobilização global
onde 7,6  milhões de jovens em mais de 150 países
participaram de protestos. Já em 2020, mesmo com a
pandemia nós não paramos, o Escolas pelo Futuro fez
sua primeira ação na mobilização global em 25 de
setembro, impactando mais de 1500 jovens, em mais
de 20 escolas  de 7 estados diferentes. Tudo isso por
meio de aulas especiais, seminários, palestras entre
outras atividades.

Nossas demandas básicas são: 

1- Manter o aumento da temperatura  média global
abaixo de 1,5°C comparando aos níveis pré-industriais.
2- Justiça climática e equidade
3- Escutar e seguir a melhor ciência atualmente
disponível.

Por conta da pandemia do coronavírus, não é possível
realizar  encontros presenciais e com isso viemos com
uma nova proposta. No dia 19 de Março, será
realizada uma mobilização global pelo clima  e
gostaríamos da participação de sua escola no projeto
que será  chamado "Escolas pelo Futuro".

Como irá funcionar?

 Será muito simples, a ideia é que na semana do dia 19
de Março (sexta-feira), a sua escola participe com uma
programação especial, promovendo aulas  voltadas
para a Crise Climática. Essa aula pode ser feita das
mais diversas formas, exemplo: como um seminário,
palestra, aula revisional sobre o tema, apresentação de
um vídeo. Isso ficará ao critério dos  professores da
escola escolherem a melhor atividade para seus alunos
podendo inclusive ligar o tema a BNCC.

Serão disponibilizados alguns materiais que poderão
ser utilizados  pelos professores e teremos um contato
constante para sanar quaisquer dúvidas ou questões
que os senhores coordenadores  poderão vir a ter.

Buscamos com essa ação, conscientizar o maior
número de alunos possível sobre as mudanças
climáticas, suas  consequências, e alertar que é o
nosso presente e o nosso futuro que estão em jogo, por
isso devemos lutar por eles.

Após o fim da ação no dia 19 de Março, será enviada
um certificado de participação  da escola na
mobilização, uma postagem será realizada em nosso
instagram nacional (@fridaysforfuturebrasil) e Twitter
(@fridaysforfuturebr) citando as escolas  participantes
do projeto, e esperamos manter contato para possíveis
futuros projetos e parcerias com a sua escola.

A inscrição para o projeto devera ser feita nesse link

Caso os senhores(as) queiram mais informações sobre
a mobilização e  sobre nossas demandas, estamos
disponíveis para uma conversa. 

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo seu apoio.   

Atenciosamente, 
Greve pelo Clima - Fridays for Future Brasil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NHGvGOVk2bhyL56D0Ga8augIxDzwyZNegSURg2Z-m7qlUg/viewform

