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"São as emoções estéticas que
produzem as ideias, revelando assim a dimensão

cognitiva das artes e a sua importância no

cotidiano escolar”.

Edgar Morin



INTRODUÇÃO

O Projeto Cotovia foi criado no ano de 1992 e acontece a cada três anos.
Desde então, esse projeto faz parte das atividades pedagógicas do Colégio
Guilherme Dumont Villares, consolidando-se como um espaço de valorização
da expressão artística dos nossos alunos. Embora a Música seja o foco
principal desse projeto, outras linguagens foram agregadas à realização do
evento.

Assim, o Projeto Cotovia, ao longo dos anos, tem incorporado várias
expressões artísticas, tais como manifestações de teatro, dança, artes
plásticas, produção cenográfica, documentação fotográfica, produção de
vídeos etc.

Na composição poética das Letras, destaca-se a participação das Áreas do
Conhecimento: Língua Portuguesa, Inglês, Artes, Música, Ciências Humanas e
da Natureza. Além disso, entende-se que o espaço da escola deve ser pensado
como um lugar privilegiado das práticas culturais. Esse evento preocupa-se em
valorizar, na comunidade escolar, as manifestações da cultura brasileira, a
exemplo do frevo, ciranda, repentistas, entre outros, além de apresentações
de instrumentistas, valorizando a música popular e a erudita.

Com isso, além da realização de um Festival da Música, esse projeto se
notabiliza como um espaço pedagógico de reflexão sobre os movimentos da
música na formação da cultura brasileira e também de outros povos.

Ao longo do processo de criação das composições, os professores envolvidos
orientam os alunos sobre os caminhos da composição musical. Os professores
coordenadores do Festival e instrumentistas da Banda Cotovia oferecem um
importante suporte para o desenvolvimento das composições musicais, nos
arranjos das canções, promovendo ensaios dos participantes que não possuem
uma banda própria.

COMO PARTICIPAR DO FESTIVAL - CATEGORIAS

● Compositor;
● Intérprete;
● Músico;
● Elemento de Apoio (som, iluminação, cenografia, produção etc).

2



DOS OBJETIVOS GERAIS:

● Estimular a formação de grupos instrumentais e/ou vocais que venham a
desenvolver o potencial musical;

● Cultivar as linguagens que estabelecem relações interpessoais,

possibilitando a manifestação harmoniosa de sua personalidade em formação;

●Expressar-se por meio de composições musicais, explorando
espontaneamente o que julgar significativo no mundo;

● Promover estímulos que identifique o potencial criativo, expressando

os sentimentos e emoções, compreendendo e recriando a leitura de mundo e
acentuando a sensibilidade nas experiências de vida;

● Propiciar o desenvolvimento do senso estético e crítico, favorecendo a
descoberta e apreciação dos valores musicais;

● Desempenhar um papel integrador na construção de uma relação social
saudável, desenvolvendo no meio estudantil atitudes socioemocionais
harmoniosas e cultivando a convivência cooperativa.

DAS FINALIDADES:
A premissa básica que embasa toda linha pedagógica do Colégio Guilherme
Dumont Villares revela a importância pedagógica desse projeto e valida a sua
existência.

PREMISSA BÁSICA:
“Toda ação educativa desenvolvida no Colégio Guilherme Dumont Villares
parte da premissa de que, ao lado do conhecimento está o que a escola
propicia na medida do seu valor relativo, e que o grande desafio da Educação
está em apurar o raciocínio, estimular a imaginação, desenvolver habilidades
socioemocionais, aguçando a capacidade crítica e criativa do educando em um
mundo socialmente cada vez mais conectado em que as opções se multiplicam
e invenções e descobertas ocorrem a cada passo”.

Sobretudo, cumpre-nos desenvolver uma ação educativa não só no campo da
transmissão do conhecimento, mas também é nosso dever atingir a
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envergadura maior de nossa linha filosófica no que tange ao desenvolvimento
pessoal e interpessoal do educando, dentro de uma escala de valores bem
constituída.

O Projeto Cotovia visa ampliar as formas de comunicação por meio da
expressão musical. A música aproxima as pessoas, e dessa forma, este evento
se transforma também em um espaço de ampliação das relações humanas e
sociais.

O processo de criação musical exige muita dedicação, na criação da letra, nos
arranjos e na interpretação vocal. Esta dificuldade está presente no trabalho
de compositores consagrados e é exatamente na superação das dificuldades
que o aluno vence os limites, ganha autoconfiança e desenvolve seu talento e
potencial criativo. Os ingredientes básicos da criação musical estão na
imaginação, na criatividade, na sensibilidade, na dedicação e estudo, na
intenção em buscar nas palavras o ritmo, a forma e transformá-las em música,
de acordo com o seu estilo pessoal. Como se pode constatar nesses anos
todos, esses atributos necessários à produção musical levam o aluno a
desenvolver seu espírito criativo.
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REGULAMENTO DO FESTIVAL DA MÚSICA - PROJETO COTOVIA 2022

1- DOS PARTICIPANTES

Poderão participar do Festival:

Alunos do Colégio Guilherme Dumont Villares, Ex-alunos e Alunos de Escolas
Parceiras.

● Categoria Infantojuvenil - (4º ao 7º ano do Ens. Fundamental);

● Categoria Juvenil - (8o ano do Ens.Fundamental à 3a série do Ens. Médio);

● Categoria - Ex-alunos e Alunos de Escolas Parceiras.

Obs: É aberta a participação de instrumentistas que não sejam alunos do
Colégio, podendo participar amigos ou familiares.

2- DA MÚSICA

a) Serão classificadas Músicas Inéditas (composição própria) até o 7o ano do
Ens. Fundamental e Categoria Mista a partir do 8o ano do Ens. Fundamental,
com Músicas Inéditas ou Covers (Categoria Juvenil e Ex Alunos);

b) A temática do festival é livre. O estudante também poderá optar por
escrever sua música de acordo com os temas da UNESCO 2022 - Ano
Internacional da Ciência Básica para o Desenvolvimento Sustentável, Ano
Internacional da Pesca Artesanal e Aquicultura, Ano Internacional do Vidro,
Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas (as
referências sobre os temas estão descritas neste regulamento, a partir da
pág.8);

c) Não há restrição quanto a estilos ou gêneros musicais;

d) Não será permitida a interpretação de músicas que contenham palavras de
baixo calão;

e) Deverão ser apresentadas composições com música e letra;

f) Cada compositor/autor poderá inscrever até 2 (duas) músicas;

g) A letra deverá ser em língua portuguesa ou estrangeira (com tradução),
porém, se a participação ocorrer com 3 músicas, uma obrigatoriamente,
deverá ser em língua portuguesa;

h) poderão ser classificadas até 2 (duas) músicas;

i) No caso de participação com apenas 1 (uma) música, a língua / idioma se
torna opcional.
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3- DA SELEÇÃO DAS MÚSICAS

● Serão selecionadas no total 24 músicas para o festival, sendo 12 músicas que
serão apresentadas na Primeira Fase e 12 músicas na Segunda Fase.

● Após a análise e seleção da comissão julgadora, as 24 músicas selecionadas
serão divulgadas nos murais do Colégio, publicadas no site e no AppGDV, a
partir do dia 12 de setembro de 2022.

● Fica a critério de cada aluno, ex-aluno ou aluno de Escola Parceira a
organização e a formação de sua banda.

4- DAS ETAPAS DO FESTIVAL
As músicas selecionadas pela Comissão Organizadora do Festival serão
apresentadas na:

● 1ª Fase – dia 24 de setembro, sábado, às 19h
Neste dia, serão apresentadas 12 músicas, sendo:
12 músicas - Categoria Infantojuvenil - do 4º ao 7º ano do Ens.
Fundamental.
Ao final dessa fase, o júri escolherá 4 músicas, que irão se apresentar na
Fase Final em 22 de outubro de 2022.

● 2ª Fase – dia 21 de outubro, 6ª feira, às 19h
Neste dia serão apresentadas 12 músicas, sendo:
8 músicas - Categoria Juvenil - do 8o ano do Ens.Fundamental à 3a série do
Ens. Médio.
4 músicas – Categoria Ex-alunos e aluno de Escola Parceira.
Ao final dessa fase, o júri escolherá 4 músicas da categoria Juvenil e 2
músicas da categoria Ex-Alunos e aluno de Escola Parceira, que irão se
apresentar na Fase Final em 22 de outubro de 2022.

● Fase Final – dia 22 de outubro, sábado, às 19h
Nesse dia, serão apresentadas 10 músicas classificadas das duas etapas
anteriores, sendo:
4 músicas - Categoria Infantojuvenil - do 4º ao 7º ano do Ens.
Fundamental.
4 músicas - Categoria Juvenil - do 8o ano do Ens.Fundamental à 3a série do
Ens. Médio.
2 músicas - Categoria Ex-alunos e aluno de Escola Parceira.
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5- DOS ENSAIOS/RECURSOS SONOROS
A escola oferecerá uma Banda de Apoio aos grupos que não possuem bandas
próprias, a fim de desenvolver o trabalho de arranjos com a supervisão dos
professores ligados à área musical. As datas, locais e horários desses ensaios
serão divulgados posteriormente nos murais do Colégio, no Site e pelo
AppGDV.

6- DA PASSAGEM DO SOM
Haverá a Passagem do Som nos mesmos dias das apresentações (no período
da manhã/tarde), conforme horário divulgado pela Comissão Organizadora, no
Site e pelo AppGDV.

7- DA COMISSÃO JULGADORA
O júri será composto por pessoas ligadas à área artístico-musical.

8- DA PREMIAÇÃO
Os alunos classificados na Fase Final receberão as seguintes premiações:

- Troféus: 1º e 2º lugares de cada categoria
- Medalhas: 3º e 4º lugares de cada categoria

9- DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Compõem a comissão organizadora os professores Oiram Bichaff / Adriana
Ferro/ Reka Ortega/ Edú Gomes.

10 - DA INSCRIÇÃO

a) As inscrições serão realizadas no período de 03 de agosto a 09 de setembro
de 2022.

b) As gravações deverão ser enviadas com a identificação dos autores em
formato digital (mp3 ou mp4) para o e-mail oiram@gdv.com.br, juntamente
com a ficha de inscrição preenchida (Disponível no site: www.gdv.com.br,
projeto cotovia/ficha de inscrição e no AppGDV). As letras/músicas deverão
ser digitadas para serem enviadas, garantindo-se a legibilidade, correção da(s)
letra(s).

(Favor identificar o assunto do e-mail com: “Cotovia 2022 - nome e série do
participante”).
c) As gravações entregues no ato da inscrição devem ser de boa qualidade;
d) As categorias serão divididas de acordo com o ano/série do compositor da
letra.

7



ANOS INTERNACIONAIS DA UNESCO 2022

Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquicultura - 2022

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou em 2022 o Ano Internacional da Pesca
Artesanal e da Aquicultura - 2022. A FAO é a agência líder para comemorar o ano em
colaboração com outras organizações e órgãos relevantes do sistema das Nações Unidas.

O objetivo maior da celebração deste ano internacional é garantir a participação efetiva
da pesca artesanal de pequena escala e da aquicultura na construção e fortalecimento de
ambientes de políticas favoráveis aos piscicultores e pescadores. A participação efetiva,
apoiada por dados e informações abrangentes, nos processos de tomada de decisão devem
garantir que o conhecimento tradicional e as vozes dos pescadores e piscicultores por meio de
suas organizações, moldem e balizem as leis e políticas relacionadas à pesca artesanal de
pequena escala e a aquicultura.

Garantir a inclusão social e o bem-estar das populações envolvidas na pesca artesanal e
na aquicultura de pequena escala é condição primordial no sentido de promover a subsistência
e manter uma vida digna, social, física e cultural destas comunidades.

Respeitar o conhecimento autóctone preservando a biodiversidade de forma sustentável
para a longevidade da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala. As populações
locais agirão como guardiões dos recursos compartilhados, os pescadores, piscicultores têm um
papel fundamental para garantir a gestão responsável e o uso sustentável dos recursos
aquáticos vivos e seus ecossistemas de suporte.

Apoiar a participação das mulheres empoderando-as nessa maré de mudanças, fazendo
com que se reconheça que mulheres e homens na pesca artesanal e na aquicultura de pequena
escala têm igual valor.

O papel que as mulheres desempenham na pesca artesanal e na aquicultura de pequena
escala é essencial para a valorização e respeito ao trabalho das mulheres e ao desenvolvimento
sustentável.

Difundir as noções nutricionais contribuindo para promover dietas saudáveis da pesca
artesanal e da aquicultura de pequena escala em sistemas alimentares sustentáveis. A pesca
artesanal e a aquicultura de pequena escala têm um papel fundamental na produção de
alimentos e produtos aquáticos saudáveis, seguros, acessíveis e nutritivos como parte dos
sistemas alimentares globais e locais de nosso planeta.

Fomentar a formação e a capacidade de adaptação às mudanças que se fizerem
necessárias das populações atuantes na pesca artesanal e na aquicultura de pequena escala
para enfrentar a degradação ambiental, choques, desastres e mudanças climáticas.

Pescadores, piscicultores e trabalhadores da pesca estão entre os mais vulneráveis do
mundo à degradação ambiental, choques, desastres e mudanças climáticas. As
políticas e ações devem apoiar o desenvolvimento de pessoas resilientes a essas ameaças
para a continuidade de longo prazo dos setores.

Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquicultura - 2022

Plano de ação
● Declaração de visão do Ano Internacional da Pesca Artesanal e Aquicultura 2022 Design
geral;
● Garantir uma operacionalização eficaz;
● Pilares do Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquicultura 2022:
● Pilar 1 | Sustentabilidade ambiental: usar a biodiversidade de forma sustentável para a
longevidade da pesca artesanal e da aquicultura de pequena escala;
● Pilar 2 | Sustentabilidade econômica: apoiar cadeias de valor inclusivas para a pesca
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artesanal e a aquicultura de pequena escala;
● Pilar 3 | Sustentabilidade social: garantir a inclusão social e o bem-estar da pesca artesanal e
da aquicultura de pequena escala;
● Pilar 4 | Governança: assegurar a participação efetiva da pesca artesanal e da aquicultura de
pequena escala na construção e fortalecimento de ambientes políticos favoráveis;
● Pilar 5 | Igualdade e equidade de gênero: reconhecer que mulheres e homens na pesca
artesanal de pequena escala e na aquicultura são iguais;
● Pilar 6 | Segurança alimentar e nutrição: promover a contribuição para dietas saudáveis da
pesca artesanal de pequena escala e da aquicultura em sistemas alimentares sustentáveis;
● Pilar 7 | Resiliência: aumentar a preparação e a capacidade de adaptação da pesca artesanal
e da aquicultura de pequena escala à degradação ambiental, choques, desastres e mudanças
climáticas;

Ano Internacional do Vidro

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o ano de 2022 como o Ano
Internacional do Vidro, reconhecendo que o vidro acompanha a humanidade há séculos,
enriquecendo a qualidade de vida de milhões, e que, como um dos materiais mais importantes,
versáteis e transformadores da história. O vidro é um componente importante em muitas áreas,
inclusive no setor aeroespacial e automotivo, arquitetura, artes, tecnologia da informação e
comunicação, energia, saúde, inclusive, as propriedades ópticas do vidro, embalagem,
armazenamento dentre outras.

A história da fabricação de vidro remonta a mais de 5.000 anos, tornando o vidro um dos
materiais mais importantes e impactantes ao longo da história humana registrada. De fato, os
materiais vítreos provaram ser um dos principais facilitadores da civilização humana moderna.
Ao longo da maior parte da história, a compreensão do vidro foi estritamente empírica, baseada
na experimentação de tentativas, ensaio e erro.

A primeira pesquisa científica moderna sobre o vidro foi publicada a partir do século XVIII
por Lomonosov, que realizou os primeiros estudos sistemáticos das relações de composição e
propriedades do vidro.

O vidro e as tecnologias relacionadas ao vidro e outras inovações nesta área podem
fornecer inúmeras aplicações modernas, incluindo, mas não se limitando a painéis de exibição e
vidro de sensor ultra fino, cabos de fibra óptica, equipamentos de laboratório, lentes e
microscópios ópticos, equipamentos médicos, uso farmacêutico, vidro fotovoltaico, plásticos
reforçados e isolamento.

O que o vidro dá à sociedade

Com sua versatilidade e capacidades técnicas incomparáveis, o vidro em suas várias
formas promoveu inúmeros avanços culturais e científicos:

● O vidro é o principal canal de informação em nossa sociedade baseada no conhecimento. As
fibras ópticas de vidro levaram a uma revolução global nas comunicações; eles são a espinha
dorsal da internet. Os fabricantes de vidro nos deram capas sensíveis ao toque para nossos
telefones celulares, revolucionando a maneira como nos comunicamos.

● O vidro é o material de embalagem quimicamente resistente para muitos dos medicamentos
que hoje salvam vidas e está desempenhando seu papel na busca mundial de fornecer uma
vacina para combater a pandemia de COVID-19. Recipientes de vidro reforçados melhoraram
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drasticamente a confiabilidade do tratamento EpiPen de choque anafilático com risco de vida de
reações alérgicas graves.
● As composições de biovidro têm cuidados de saúde avançados com sua capacidade de:
integração com osso humano; estimular a defesa natural do corpo humano para curar feridas na
carne; auxiliar no desenho e regeneração de tecidos; e resolver problemas de audição e
odontológicos.
● Folhas de vidro suportam células solares e fornecem energia limpa; as fibras de vidro
reduzem nossa pegada de carbono ao fortalecer as pás das turbinas eólicas, ao isolar nossas
casas e por meio da captura e sequestro de carbono (CCS); a vitrificação de resíduos perigosos
está tornando a energia nuclear mais segura.
● A evolução da óptica de vidro e da optoeletrônica significa que o telescópio espacial James
Webb pode estudar os primeiros momentos após o big bang e expandir a compreensão do
Universo.
● A fusão do vidro está sendo descarbonizada e os produtos vítreos estão sendo reciclados
com segurança.
● Os arqueólogos estão aprendendo mais sobre as rotas comerciais antigas e a política de
matérias-primas.
● Artistas do vidro em todo o mundo deram à humanidade uma consciência deste maravilhoso
material, incluindo seus métodos notáveis de fabricação, beleza inerente e capacidade de
capturar e exibir todo o espectro de cores da natureza.

O Ano Internacional do Vidro das Nações Unidas pretende celebrar o passado, o
presente e o futuro deste material transformador seguindo as metas das Nações Unidas na
Agenda 2030. Especificamente para que:
● Demonstre o papel do vidro no avanço da civilização ao longo da história registrada.
● Organize festivais internacionais de arte e ciência do vidro, com workshops para entusiasmar
e informar o público sobre esta rica história e destacar as ligações entre o vidro, a arte e a
cultura.
● Estimule a pesquisa sobre o vidro entre organizações na educação, indústria, pesquisa e
domínio público, incluindo museus, para enfrentar os grandes desafios que o mundo enfrenta:
alcançar um crescimento sustentável e equitativo e melhorar a qualidade de vida em todos os
lugares.
● Construa alianças mundiais com foco em ciência e engenharia para os jovens, enquanto
aborda o equilíbrio de gênero e as necessidades dos países em desenvolvimento / economias
emergentes.

Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas - 2022

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2022 como o Ano Internacional do
Desenvolvimento Sustentável das Montanhas. A resolução, votada no início de dezembro, visa
aumentar o conhecimento sobre a importância da preservação dos ecossistemas das
montanhas, além de incentivar ações que reduzam o descarte de resíduos poluentes.

Apesar dos avanços alcançados na promoção do desenvolvimento sustentável das
regiões montanhosas e da conservação dos ecossistemas montanhosos, que compreende a
sua biodiversidade, a prevalência da pobreza, a insegurança alimentar, a exclusão social, a
degradação ambiental e a exposição ao risco de catástrofes, ainda está aumentando
consideravelmente. Nos países em desenvolvimento, o acesso à água potável segura e
acessível e ao saneamento básico, bem como a serviços de energia modernos e sustentáveis,
continua a ser limitado para toda população local.
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Uma pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) revelou a presença de muito lixo e resíduos descartados incorretamente nas regiões
montanhosas. Foram ouvidas 1.750 pessoas de 74 países. A maioria disse ter encontrado
plástico, lixo orgânico e papel ou papelão, especialmente em trilhas, perto de estacionamentos e
locais de descanso dos alpinistas.

Ainda de acordo com a pesquisa, seis em cada dez turistas notaram um aumento no lixo
nos últimos cinco anos, enquanto mais de 75% identificaram máscaras ou frascos de
desinfetante para as mãos e dejetos humanos em seus trajetos. Este é um reflexo evidente de
como subiu o número de turistas em montanhas e locais remotos durante a pandemia de
COVID-19.

O Programa Mundial para o Meio Ambiente (Pnuma), nomeou o montanhista nepalês
Nirmal Purja como Embaixador das Montanhas.

Durante a visita ao Monte Manaslu do Nepal, a oitava montanha mais alta do mundo,
Purja e sua equipe limparam pilhas de lixo, incluindo cordas e recipientes de oxigênio, deixados
por outros montanhistas, juntando 500 kg de lixo. Agora a equipe de Purja busca fazer o mesmo
em outro local: o Monte Everest e deve passar pelo K2 e Ama Dablam.

Em 2019, Purja já chamava atenção para a causa. Naquele ano, ele tirou uma foto do
excesso de pessoas no topo do Monte Everest e disse que o lixo estava se tornando tão comum
que estava esmagando a montanha. Segundo ele, durante uma escalada os alpinistas deixam,
em média, oito quilos de lixo - incluindo barracas, tanques de oxigênio, cordas e dejetos
humanos.

Para reverter esse cenário, o alpinista Nirmal Purja espera usar o título de Embaixador
para aumentar a conscientização sobre os danos que o turismo insustentável está causando às
montanhas do mundo e promover ações para protegê-las da poluição.

A iniciativa é importante porque, segundo o Pnuma, embora pareçam imponentes, os
ecossistemas das montanhas são frágeis. O lixo é uma ameaça para a vida selvagem e polui a
água, representando um risco para a saúde das comunidades e a extinção de espécies únicas
do local.

Especialistas consultados pela agência da ONU dizem que aumentar a conscientização
sobre as consequências da poluição das montanhas é crucial para limpar as encostas do
mundo. O Comitê Olímpico Internacional (COI), o Pnuma e Federações de Esportes de
Montanha, lançaram 10 etapas para ser um guia prático sobre como os visitantes podem reduzir
sua pegada ambiental:
■ Escolha hospedagens ecológicas: pesquise locais que respeitem políticas ambientais;
■ Escolha roupas e equipamentos adequados: adquira itens sustentáveis e que possam ser
reparados em caso de dano;
■ Reuse: tente fazer sua viagem sem plásticos descartáveis;
■ Diminua sua pegada de carbono no transporte e prefira transporte público e ofereça ou peça
carona;
■ Fique na trilha: mantenha o trajeto desenhado e respeite a vida selvagem;
■ Leve apenas fotos: a natureza é mais bonita na montanha que em casa;
■ Não deixe vestígios: leve toda sua comida e lixo embora;
■ Mantenha a água limpa: não use detergente e xampu em lagos e rios;
■ Compre localmente: apoie comércios locais;
■ Defenda as montanhas: use sua voz para encorajar a mudança.
Um ótimo recurso para ser usado nas Escolas como sensibilização ao Ano Internacional do
Desenvolvimento Sustentável das Montanhas é o excelente documentário “14 Montanhas, 8 mil
metros e 7 meses”, que está disponível na Netflix.
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Os objetivos do Ano Internacional do
Desenvolvimento Sustentável das Montanhas

As montanhas representam, evidentemente, algo muito mais importante do que picos
elevados, atrações turísticas e desastres naturais. As montanhas constituem depósitos de água
da Terra, são áreas de grande diversidade biológica que abrigam bosques generosos e um
sistema único de vida na Terra.

A maioria das populações das montanhas vive isolada em pequenas localidades.
Cultivam uma rica herança cultural mas sofrem muitas dificuldades econômicas vivendo
normalmente na pobreza. Essas características fazem com que as áreas de montanhas sejam
extremamente sensíveis aos manejos de seus recursos naturais, as influências externas sobre a
economia local normalmente ignoram a herança cultural do montanhês.

O objetivo do Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas é
promover a conservação e o desenvolvimento sustentável das áreas de montanha e assegurar
o bem-estar das comunidades das montanhas e das terras baixas (vales).

Por que eleger as montanhas como foco?
As montanhas são uma fonte importante de água, energia e diversidade biológica. Além

disso, fornecem recursos fundamentais – como minérios, produtos florestais e produtos
agrícolas – e são fonte de lazer. Enquanto importante ecossistema que representa a ecologia
complexa e inter- relacionada de nosso planeta, os ambientes montanhosos são essenciais
para a sobrevivência do ecossistema mundial. No entanto, os ecossistemas das montanhas
estão passando por uma rápida mutação. Eles são vulneráveis à erosão acelerada do solo,
deslizamentos de terras e rápida perda da diversidade genética e de habitat. No que diz respeito
ao homem, verifica-se um estado generalizado de pobreza entre os habitantes das montanhas e
a perda do conhecimento autóctone. O resultado é que a maior parte das áreas montanhosas
do mundo está experimentando degradação ambiental.

Em decorrência, o gerenciamento adequado dos recursos montanhosos e o
desenvolvimento socioeconômico das pessoas exigem uma ação imediata que reverta ou pelo
menos minimize este quadro.

Como já foi dito, as montanhas são extremamente vulneráveis ao desequilíbrio ecológico,
tanto natural como provocado pelo homem. As montanhas são as áreas mais sensíveis da Terra
a toda e qualquer mudança do clima da atmosfera. É fundamental haver informações
específicas sobre sua ecologia, seu potencial de recursos naturais e suas atividades
socioeconômicas. As montanhas e suas encostas apresentam grande variedade de sistemas
ecológicos, devido a suas dimensões verticais, as montanhas criam gradientes de temperatura,
precipitação e insolação. Uma determinada encosta pode reunir diversos sistemas climáticos –
como tropical, subtropical, temperado e alpino – cada um representando um microcosmo de
uma diversidade ainda mais ampla de habitat. Não obstante, verifica-se uma carência de
conhecimentos acerca dos ecossistemas das montanhas. A criação de uma base de dados
mundial sobre montanhas é, portanto, fundamental para a implementação de programas que
contribuam para o desenvolvimento sustentável dos ecossistemas das montanhas.

Isto posto, cabe-nos orientar ações que oportunizem, por meio desta abordagem, o
desenvolvimento de Projetos Educacionais específicos e multidisciplinares que venham a
sensibilizar, ampliar e fortalecer o conhecimento e a compreensão dos estudantes sobre a
importância vital que representa a conservação e a recuperação do solo, florestas, água,
minérios, animais, vegetais e povos habitantes dos ecossistemas das montanhas. Além disso,
devemos propiciar a geração de informações históricas relevantes decorrentes de episódios e
conflitos políticos sociais marcantes na história da humanidade em todos os tempos, que
ocorreram fundamentalmente em regiões montanhosas.

Os três segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio deverão
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estar unidos, articulados e aliados para alcançar a eficácia nas ações projetadas e
transversalizadas no currículo escolar.

Trata-se, mais uma vez, de um processo de co-responsabilidade, de solidariedade, de
soma e de integração, desafio que nossa equipe de educadores nos últimos anos tem provado
superlativa competência para enfrentar com êxito.
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