Caro Diretor, Professor ou Educador,
Vai envolver-se no Dia de Aulas ao Ar Livre no próximo dia 20 de Maio 2021? Será que todas as
crianças podem usufruir do ar livre e ter pelo menos uma aula fora da sala de aula? E será que
podem celebrar o direito a brincar no recreio?
Como pai / avô / tia / vizinho / amigo / ser humano esta é uma campanha que realmente acredito
ser importante. O Dia de Aulas ao Ar Livre é um dia para celebrar a aprendizagem e as brincadeiras
ao ar livre e para inspirar escolas em todo o mundo a fazer da aprendizagem ao ar livre uma parte
integrante do dia-a-dia das crianças.
Porquê?
95% dos professores dizem que dar aulas ao ar livre os torna mais divertidos·
90% dos alunos que aprendem ao ar livre sentem se mais felizes e saudáveis ·
96% dos pais dizem que brincar permite que as crianças se tornem adultos mais completos
Para além de ensinar às crianças capacidades essenciais para a vida, as escolas que introduzem
mais liberdade para brincar e mais aprendizagens ao ar livre apresentam menos casos de bullying,
menos acidentes e maior disponibilidade por parte das crianças para aprender. Crianças e
professores dizem que isso também torna a escola muito mais agradável.
Para participar, basta inscrever uma única turma ou, de preferência, a escola inteira! Para se
inscrever e ter acesso a vários recursos gratuitos que o ajudam a planear o dia, visite o site:
www.diadeaulasaoarlivre.pt ou simplesmente pesquise ‘Dia de Aulas ao Ar Livre’.
Obrigado, acredito que juntos podemos garantir um futuro mais feliz e saudável para as nossas
crianças!
Melhores cumprimentos,
………………………………………………………………..
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O movimento global do Dia de Aulas ao Ar Livre é liderado pela Semble e patrocinado globalmente pelas marcas Dirt For Good da
Unilever, que acreditam que quando as crianças têm a liberdade de explorar e ficar presas às coisas de que gostam, elas aprendem
e se desenvolver.
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