Iniciativa para equidade e justiça raciais
Série de desafios de aprendizagem — Guia de discussão
Crie um mundo melhor com a justiça ambiental

Clique ou toque aqui para assistir a uma mensagem especial de Dolores Huerta, criadora da Fundação Dolores Huerta,
defensora da justiça social e ganhadora da Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos por seu trabalho
com relação aos direitos civis e pela liderança no movimento trabalhista.

http://
apple.co/
apple.co/
cfcvideocom
cfcvideoenviro
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Criar um ambiente global melhor
A justiça ambiental afeta milhões de pessoas no mundo todo.
Como você garante que todos na sua comunidade tenham acesso
a um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar?
Criar um mundo melhor com justiça ambiental é uma ótima maneira
de garantir que as populações indígenas, as pessoas não brancas
e os que vivem na pobreza não sejam afetados de forma
desproporcional pelos problemas ambientais.
As instituições de ensino ao redor do mundo refletem as
comunidades que atendem. Atualmente, a aprendizagem acontece
em todo lugar, não apenas nas salas de aula.
Para começar a fazer mudanças sociais duradoras, criamos este guia
que ajuda você a explorar maneiras de tornar o mundo um lugar melhor,
preservando o meio ambiente.
Ao encarar o terceiro desafio da série, Crie um mundo melhor com
justiça ambiental, prepare-se para usar sua voz e inspire-se para
fazer a diferença onde quer que você esteja.
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O que é justiça ambiental?
A justiça ambiental é o tratamento justo e o envolvimento significativo de todas as pessoas,
independentemente de raça, cor, origem étnica ou renda, com respeito ao desenvolvimento,
implementação e aplicação de leis, regulamentos e políticas ambientais.* Existem no mundo
todo desafios ambientais comuns.
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Recursos sobre justiça ambiental
Estão disponíveis vários importantes recursos sobre justiça ambiental que podem ajudar
a fomentar reflexões, inspirar perguntas e fornecer bons conhecimentos básicos para este desafio.
Você pode consultar esses recursos sempre que quiser para explorar mais detalhadamente
os conceitos e as ideias.
Revise os recursos de justiça ambiental
• Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais
das Nações Unidas

Crie sua base de conhecimentos sobre igualdade
racial e expanda seu currículo
• Equal Justice Initiative (Iniciativa de justiça equitativa)

• Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos

• Learning for Justice (Aprendizagem pela Justiça)

• The Lawrence Hall of Science: Environmental Literacy
Curriculum Connections (conexões do curso de
alfabetização ambiental)

• Helping Students Make Sense of News Stories about
Bias and Injustice (Ajuda para os alunos entenderem
reportagens sobre parcialidade e injustiça)

• The Redford Center
• Relatório GEO-6 do PNUMA
• GEO-6 do PNUMA: What is the outlook for humanity?
(Quais são as perspectivas para a humanidade?)

• Termos do glossário de educação da ADL
• Notícias da Common Sense Media sobre raça
e racismo

• Environmental Rule of Law report (Relatório do Estado
de Direito Ambiental)

• Recursos da Greater Good in Education (O bem
maior na educação) para apoiar a aprendizagem
sobre antirracismo

• Global Climate Ligitation Report (Relatório sobre
o processo climático global)

• The King Center

• Together We Can Make It Happen (Juntos podemos
fazer acontecer)

• Nonviolence365® Education & Training
• The King Philosophy
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Estrutura
Use a estrutura Aprendizagem Baseada em Desafios para ajudar a organizar suas considerações,
fazer perguntas e realizar e resumir a pesquisa para delinear a solução. Anote suas ideias no livro
de exercícios, que você pode baixar na página 17.
1. Envolva-se
Estabeleça uma relação
com a ideia principal, avalie o
impacto em você pessoalmente,
considere novos pontos de vista
e concentre-se na chamada
para ação do desafio.

2. Investigue
Descubra maneiras de pesquisar
essas questões e analise suas
descobertas para ajudar a definir
a solução.

Por que devo me
preocupar com isso?
Por que importa
para mim ou para
minha comunidade?

O que preciso saber
para me (ou nos) ajudar
a entender melhor
essas questões e que
eu possa (ou nós
possamos) criar uma
solução interessante?

3. Aja
Com base no que aprendi,
que ações específicas eu
(ou nós) posso (ou podemos)
tomar para fazer diferença?

Sua investigação ajudará a definir a solução.
Pode ser pessoal ou algo que impacte
a comunidade. Não pare após definir
a solução — coloque-a em prática!
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Envolva-se
Na etapa 1, você vai identificar e estabelecer uma relação com a ideia principal,
vai personalizá-la com perguntas, e reduzi-las a uma Pergunta essencial.
Em seguida, vai formular seu desafio, conhecido como chamada para ação.
Leia as descrições detalhadas abaixo para entender melhor esta etapa.
Ideia principal: tema ou conceito universal que pode ser explorado
de várias maneiras e é importante para você e sua comunidade.

Pergunta essencial: essa pergunta ajuda a orientar sua compreensão
para chegar a possíveis soluções.

?

Desafio: pergunta essencial que se torna a chamada para ação.
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Aplicação da etapa "Envolva-se": vamos aplicar a etapa 1 ao primeiro desafio
"Crie um mundo melhor com a justiça ambiental". O restante deste guia fornecerá
informações sobre a estrutura para que você possa delinear e implementar suas
próprias soluções únicas para este desafio.

Ideia principal: justiça ambiental

Pergunta essencial: como podemos garantir que todos tenha
acesso a um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar?

Desafio: crie um mundo melhor com a justiça
ambiental e compartilhe com todos.
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Investigue
A etapa 2 levará você a identificar perguntas norteadoras. Com essas perguntas,
você pode começar a delinear a solução para o desafio. Veja abaixo alguns exemplos
de perguntas norteadoras.

Como os
problemas ambientais
afetam de forma
desproporcional as
comunidades com alto
nível de pobreza?
O que é justiça
ambiental?

Como a justiça
ambiental melhora
o mundo?
Como podemos
garantir que
todos participem
da conversa?

Como minhas
ações estão ligadas
à justiça ambiental?

Por que a justiça
ambiental é importante
para minha
comunidade?
Que injustiças
ambientais existem em
minha comunidade?

Na minha
comunidade, há
organizações em que
eu possa trabalhar?

Existe alguma
diferença entre
justiça ambiental
e justiça social?
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Defina suas perguntas: agora, está na hora de pensar no maior número de perguntas
norteadoras que você conseguir e adicioná-las ao espaço abaixo. O que você precisa
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Atividade de extensão: use sua criatividade em desenho, fotografia, vídeo ou música
como uma maneira para fazer perguntas norteadoras em um vídeo curto, montagem de
fotos, pôster ou outro tipo de expressão criativa.
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Pesquise suas perguntas: agora que você elaborou as perguntas norteadoras,
pode começar sua pesquisa. Quem você pode entrevistar? Que outras perspectivas
existem? Anote as atividades e os recursos necessários para encontrar as respostas
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Resuma suas descobertas na pesquisa: após concluir a pesquisa, você avaliará
as ideias e identificará quaisquer novas perspectivas com base nessas descobertas.
Assim, você estará no caminho certo para encontrar uma solução para esse desafio.
Identifiquei
como minha pesquisa
se alinha ou não aos
meus conhecimentos
anteriores.
Encontrei
organizações locais
que estão gerando
um impacto.

Identifiquei os
temas e pontos essenciais
mais importantes que
me ajudam a definir a
chamada para ação.

Descobri como
buscar ajuda.

Descobri outras
perspectivas e ideias
que devem ser levadas
em conta.

Estabeleci
uma relação com um
fato da minha experiência
pessoal que posso usar
para definir a chamada
para ação.

13

Aja
Nesta etapa final, chegou a hora de definir a solução do desafio.
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Aja: escreva ou esboce seu plano de ação, incluindo as etapas específicas que você tomará
para implementar a solução e para compartilhar os resultados com outras pessoas. Você pode
incluir uma lista de pessoas com quem deseja falar ou até mesmo as hashtags que usará para
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Aja: agora, está na hora de compartilhar como você chegou à solução e o resultado de colocá-la
em prática. Você pode usar sua criatividade para expressar o impacto da solução por meio de
vídeos, poemas, desenhos e fotos. Não se esqueça das suas criações na atividade de extensão
da página 11. Em seguida, compartilhe sua história com o mundo usando #ChallengeForChange!
Yumi Asai
@YumiAsai

Danielle Durr
@DanielleDurr
Veja este artigo no qual falei sobre a recente atividade
de limpeza de praias da nossa comunidade.
A cada ano, no dia 22 de abril, mais de um bilhão
de pessoas comemoram o Dia da Terra para proteger
o planeta de problemas como a poluição da água
e do ar. "É por isso que eu gosto de participar de
atividades como a limpeza das praias. Estou ajudando
a transformar nosso mundo em um lugar mais saudável
para se viver", disse Danielle Durr, de San Jose, CA.

🐟

22/04/21, 9 41
52 COMPARTILHAR

Gostaria de saber mais sobre sua experiência
na limpeza da praia do ABC:

Participe!
Junte-se a mim para uma tarde de
limpeza de resíduos plásticos na praia
do ABC. Ajude a embelezar nossas praias
e a preservar nosso meio ambiente.
Confirmar presença

32 COMPARTILHAR

O evento foi incrível e impactante!
Como essa experiência mudou
o modo como você pensa sobre
o impacto dos resíduos plásticos
nas nossas praias?
22/04/21, 9 41

01/04/2021, 9 41
102 CURTIDAS

Ethan Izzarelli
@EthanIzzarelli

102 CURTIDAS

24 COMPARTILHAR

102 CURTIDAS
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Livro de exercícios
Quando você estiver pronto para implementar
este desafio, use o livro de exercícios para
descrever seus pensamentos e ideias.

17

Recursos
Aprenda mais com estes recursos selecionados que ajudarão você a resolver o desafio,
ampliar a aprendizagem e contar sua história. Ou aceite um dos outros desafios!
Aprendizagem Baseada em Desafios
• Aprendizagem Baseada em Desafios
• Guia da Aprendizagem Baseada em Desafios
• Aprendizagem Baseada em Desafios na Indonésia
• Escreva e mude o mundo: Aprendizagem Baseada
em Desafios para uma escrita persuasiva

Série "Desafios de aprendizagem — Iniciativas para
equidade e justiça raciais"
• Desafio 1: crie oportunidades para conversas profundas
sobre raça
• Desafio 2: gere um impacto positivo na sua comunidade

Recursos da Apple sobre aprendizagem
e criatividade
• Apple Teacher
• Guias do Criatividade para Todos
• Apple Education Learning Series
• Pesquisa para educadores
• Elementos da aprendizagem
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Diversas equipes da Apple trabalharam juntas para criar esses guias, incluindo as equipes Apple Educação,
Apple Professional Learning e Iniciativas de Educação da Comunidade, com contribuições de Apple Distinguished Educators,
Apple Distinguished Schools e Inclusão e diversidade. Este guia, e outros da série, fazem parte da Iniciativa para equidade
e justiça raciais da Apple, um esforço a longo prazo para garantir resultados mais positivos para as comunidades de cor.
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