
21ª CONFERÊNCIA DO CLIMA – COP21 – 2015 

Contexto do Evento:

A França foi  oficialmente nomeada país sede da 21ª Conferência do Clima. A COP21, também

chamada de Paris  2015,  será uma das maiores  conferências internacionais  já  organizadas  em

território francês. 

Seu principal objetivo é costurar um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases

de efeito estufa, abrandando o aquecimento global e, em consequência, limitando o aumento da

temperatura do planeta em 2ºC até 2100. 

Em reunião realizada no mês de junho em Elmau, na Alemanha, os países do G-7 decidiram banir o

uso  de  gás  natural,  petróleo  e  carvão  (os  chamados  combustíveis  fósseis),  até  2100,  ou seja,

descarbonizar suas economias para limitar o aquecimento global em 2ºC. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia – AIE, aproximadamente 87% do combustível

consumido no planeta é de origem fóssil. O Brasil se comprometeu a recuperar 120 mil Km2  de

florestas até 2030 e também, neste mesmo período de 15 anos, zerar o desmatamento ilegal. Além

disso, nosso país estabeleceu acordo de investir nas fontes renováveis de energia e na geração de

biocombustíveis, que devem representar entre 28% e 33% do total de recursos usados, também até

2030.

PEA-UNESCO Brasil - Compartilhando Boas Práticas 

Trouxe-nos enorme alegria e profunda honra a indicação do Brasil, pela Coordenação Internacional

PEA-UNESCO, para levar à COP21- PARIS 2015 o trabalho sobre Educação para o Desenvolvimento

Sustentável  –  Mudanças  Climáticas  de  cinco  Escolas  brasileiras  para  serem  apresentados  e

compartilhados com toda a comunidade internacional da ONU/UNESCO presente em um evento

que se reveste de tamanha importância.  
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O Objetivo é mostrar o trabalho que 55 escolas do PEA de 11 países, especialmente escolhidos,

vêm  realizando  no  campo  da  educação  para  a  sustentabilidade,  especificamente  no  que  se

relaciona ao clima, e capacitar as escolas para preparar os alunos e as comunidades a viver de

forma sustentável num mundo em mudança climática.

Entende-se  que,  Educação  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  (EDS)  é  mais  do  que  apenas

ensinar sustentabilidade na escola, mas implica em que toda a escola promova o desenvolvimento

sustentável.  Isso  significa  ter  a  sustentabilidade  integrada  em  todas  as  atividades  da  escola,

incluindo conteúdos de ensino e metodologia; campus verde e gestão de instalações; cooperação

com os parceiros e as comunidades mais amplas.

Por  ocasião  do  seu  70º  aniversário e  como  contribuição  principal  para  a  Conferência  sobre

Mudanças  Climáticas  das  Nações  Unidas  2015  (COP  21),  a  UNESCO  organizou  esse  evento

internacional da rede PEA, mobilizando escolas para a ação climática.

O  evento  apresentará  boas  práticas  de  ação  PEA-UNESCO sobre  as  alterações  climáticas  e

fornecerá  evidências  de  que  a  educação  é  fundamental  para  enfrentar  a  mudança  climática.

Reunirá especialistas e líderes políticos para apoiar escolas  PEA-UNESCO para incrementarem o

trabalho na mudança climática e EDS.

Os  trabalhos  serão  apresentados  em  um  workshop com  dois  dias  de  duração  para  os

coordenadores internacionais, além de professores das escolas.

PEA-UNESCO-Curitiba/2015
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