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As Jornadas de Aprendizagem em Clima são um 
conjunto integrado e sequenciado de experiências que 
qualquer pessoa que se interesse pelo assunto climático 
ou deseja aprimorar o processo de aprendizado no 
mesmo pode trilhar. 

Elas têm como objetivo criar oportunidades lúdicas para 
que mais pessoas possam ser capazes de entender, 
falar sobre a crise climática, misturando atividades 
práticas com conhecimento científico. Ao mesmo 
tempo, as Jornadas de Aprendizagem em Clima visam 
estabelecer as bases para a interlocução e futuras 

parcerias entre novos públicos e novas lideranças. 

Clique aqui
e assista ao vídeo das 

Jornadas pelo Clima

https://www.premiofundacaobb.com.br/projetos/jornadas-pelo-clima


“A jornada visa ampliar a 
discussão sobre clima e 
mostrar formas para que 

possamos ser 
multiplicadores da 

aprendizagem sobre 
clima e também reforçar 
conhecimentos e formar 

novos membros que 
ainda não possuem tanta 

familiaridade com o 
tema.”

“A jornada é uma 
maneira atraente de 
falar sobre o tema e 

começar a desenvolver 
conhecimento na área.  

Além de ativar 
reflexões e ações 

importantes, 
terminando com uma 

intervenção real.”

“A jornada é uma forma 
didática e dinâmica de 

aprender sobre clima de 
forma leve. Além de 

acolher participantes que 
possuem diversos níveis 
de conhecimento para 
que reunidos possam 
descobrir um pouco 

mais, buscando passar o 
conteúdo adiante.”

Vivian Smith Guilherme Telles Suellen Araújo



Estimular 
o protagonismo

Promover o
engajamento

Oferecer 
conhecimento científico

Encorajar a
multiplicação desta

É ideal para ser implementada e apropriada por qualquer pessoa, ou grupo que deseje

ampliar a diversidade das vozes climáticas, independente do seu conhecimento sobre

Mudança Climática. O processo de aplicação da metodologia tem como objetivos:



VIVO
É onde a mágica acontece. As sessões 

online síncronas (todos juntos) são 
reservadas para a prática em grupo e 

discussões sobre conteúdo. 
Será uma experimentação intensa, 
portanto prepare-se para muitas 

interações rápidas e discussões vivas.

INVERTIDA
Visando acelerar e potencializar a sua 

aprendizagem, entre os módulos 
trabalharemos de forma assíncrona e de 

acordo com a sua disponibilidade. 
Teremos breves missões de leituras, 

pesquisa, planejamento e tarefas 
individuais e em pequenos grupos. 

SALA DE AULA
INVERTIDA

SESSÕES 
AO VIVO



Nas Jornadas de 

Aprendizagem Virtual em Clima 

você vai desenhar e direcionar 

seu próprio aprendizado, criar 

um microprojeto que possa ser 

realizado e ir se expandindo 

com apoio de seu parceiro de 

jornada exatamente da maneira 

que você deseja

Nas Jornadas de Aprendizagem 

Virtual em Clima buscamos 

conectar um grupo diverso que 

possa se apoiar usando toda a 

experiência e vivência pessoal e 

profissional, dúvidas, 

contatos... Para garantir que 

novas possibilidades emerjam 

potencializando o aprendizado 

de todos os envolvidos.

As Jornadas de Aprendizagem 
Virtual em Clima acontecem 

numa sequência de encontros. 
Seu trajeto foi pavimentado de 

forma que você possa aproveitar 
a viagem de forma leve, contínua 
e segura. Você e seus parceiros 
de jornada caminharão juntos a 
facilitadores que já fizeram este 
percurso e lhe apoiarão a cada 

etapa.

PARCEIROS MICROPROJETOS PERCURSO



Durante a Jornada cada um de nós tem um parceiro que está ao nosso lado. 
Facilitadores que nos guiarão nesta aventura. Também teremos acesso aos 

guardiões das Jornadas, que já percorreram outras edições e que podem ajudar 
no caminho. Uma comunidade entre todos os participantes e toda a rede do 
Climate Reality Project Brasil que é uma fonte inesgotável de conhecimento.

A diversidade e a multidisciplinaridade aumentam o potencial criativo dos 
grupos, ao reunir múltiplas perspectivas. Para que o aprendizado nas Jornadas 
de Aprendizagem em Clima aconteça você precisa estar cercado de pessoas 

com as quais você se sinta seguro e impelido a contribuir. Quando você 
participa e oferece sua experiência ao grupo ele cresce e todos aprendem.

PARCEIROS











MICROPROJETOS

Um dos objetivos centrais da Jornada é envolver os participantes na concepção e implementação de 

propostas que possam responder às necessidades de suas comunidades, famílias e arredores. Você 

terá acesso a uma ferramenta para elaborar, apresentar e realizar seu Microprojeto, com ajuda dos 

participantes e dos facilitadores.

QUEM DECIDE QUE MICROPROJETO REALIZAR?

Você escolhe. Desde a sua inscrição você será incentivado a pensar em algo simples que possa ser 

colocado no mundo que possa acender sua curiosidade e ativar sua motivação para trabalhar em 

direção à mudança de algo importante para você.

Ao final de cada turma os Microprojetos vão para um banco de Microprojetos que está disponível 

para qualquer pessoa acessar e se inspirar.  Acesse AQUI

https://www.climaterealityproject.org.br/jornas-pelo-clima-microprojetos


As Jornadas de Aprendizagem em Clima podem acontecer em muitos formatos, mas 
todas com o mesmo objetivo que é manter você comprometido, ajudando você a tomar 

pequenos, mas contínuos passos e te apoiar a se aprofundar nas questões ligadas à crise 
climática.

Cada formato da Jornada pode ter duração única de acordo com a especificidade dos 
facilitadores e do público. De qualquer maneira, a metodologia que suporta as Jornadas 

Virtuais de Aprendizagem em Clima foi pensada para caber na rotina de trabalho.

Entre em contato com a coordenação das Jornadas pelo Clima e programe a sua tuma.

PERCURSO



Ludicidade
Avatar, HQ, Quiz, Desafios  e 
outros games para engajar.

Plataformas
Gratuitas, conectadas para 
possibilitar a realização das 

dinâmicas.

Jornada Guiada
Realizada com encontros

síncronos e atividades assíncronas.

Atuação individual
Cada participante é desafiado 
a realizar ação de impacto em 

sua comunidade.

Leveza
Atmosfera leve e de 

aprendizagem segura.

Colaboração
Parceiros de apoio ao longo de 

toda a Jornada.

Conexões 
Com pessoas dinâmicas e 

interessantes.

Suporte Contínuo
Facilitadores e participantes da 

jornada.



Além de conectar as 
pessoas do grupo 
ainda nos tirou da 
zona de conforto 
para pensar em 

soluções práticas; 
Aline Cordeiro

Aprender a usar 
ferramentas interativas 

transformando o tema de 
Mudanças Climáticas 

extremamente técnico e 
cansativo para uma ação 

até lúdica eu diria! 
Alessandra Mathyas

Promover uma maior 
compreensão das mudanças 

climáticas a partir colaboração 
entre os participantes, com 

base científica e de forma lúdica 
tornando os participantes aptos 

a promover a educação 
climática para diferentes 

públicos e formatos. 
Pedro Henrique Cunha

Abordar de 
forma 

diferenciada a 
questão 

climática, 
propondo uma 
nova proposta 
de abordagem 

ao tema. 
Gabriel Barboza



Certificação como 

Tecnologia Social 2021

Finalista na Categoria 

educação para o Futuro da 

Fundação Banco do Brasil

17
turmas concluídas

371
participantes certificados

274
avaliações preenchidas

268
microprojetos enviados

3
turmas de facilitadores 

concluídas

47
facilitadores formados

16
facilitadores já co-facilitaram

pelo menos 1 turma

IMPACTO EM NÚMEROS

Jornadas Virtuais pelo Clima (2020/2021) 
Turmas realizadas até o momento



91,4%

97,44%

98,18%

100%

AVALIAÇÃO DAS JORNADAS PELO CLIMA 2020/2021
preenchida por 77% dos participantes que foram certificados



“A qualidade do 
conteúdo da jornada e 

as metodologias ativas e 
participativas, foi muito 

gostoso, foi um 
ambiente de troca muito 

rico, os encontros 
também foram bem 

tranquilos.”  

“Primeiramente, queria 
destacar a excelente 

dinâmica, contribuição 
de todos os presentes 

para compartilhar o 
conhecimento e tornar 
acessível e agradável 

para todos. Compartilhar 
experiências e 

aprendizados faz toda a 
diferença.” 

“Eu considero uma 
experiência super 

sensacional, o defeito foi 
eu não ter tido tempo de 

me dedicar como 
merecia, mas acho que 

pode ser rico para todos, 
e como já sugeri acredito 
que pessoas de fora do 
Climate Reality deveriam 

conhecer.”  

Naene Nunes André Calderan Aline Pierrobom

DEPOIMENTOS



Conhecimento 
sobre 

experiências 
realizadas com 

educação 
climática;

Ferramentas 
online;

Estratégias para trabalhar 
com educação climática;

Acesso a material para 
discussões, debates em grupo

e reflexões individuais

Confiança para 
replicar o 

aprendizado 
obtido;

Aprendizado de 
forma gamificada 

sobre a pauta 
climática;

Atividades práticas;

Interações em grupo e com a 
rede do Climate Reality 

Project Brasil;

Espaço de discussões 
e troca de 

experiências;

UMA 
COMUNIDADE!



Participar da Jornada é um 
compromisso. Tome um 
tempo para pensar se esse é 
o momento certo para você, 
e se precisar entre em 
contato para tirar dúvidas 
que você possa ter. 

Quero 
contribuir com 
outras pessoas?

Mudança 
climática é 
importante?

Gosto de 
aprender?

Gosto de 
interagir em 
grupo?

Vem para a 
jornada!















Então você decidiu que esse é o momento? 

Temos turmas das Jornadas pelo Clima todos os 

meses. 

Envie um e-mail para 

renata.moraes.br@climatereality.com com seu nome e 

telefone que assim que as inscrições estiverem 

abertas te enviaremos o link da inscrição.

mailto:renata.moraes.br@climatereality.com


Como acontece e qual a duração total das Jornadas? A Jornada tem duração aproximada de 24 horas.
15 horas de sessões online síncronas (todos juntos) são reservadas para a prática em grupo e discussões sobre conteúdo e 9 horas
de atividades assíncrona em forma de breves missões, tarefas individuais e em pequenos grupos de leituras, pesquisa e
planejamento.

Recebo certificação de participação? Sim, ao final de cada Jornada aqueles que completarem mais de 75% de frequência
síncrona e entregarem todas as atividades requeridas receberão o certificado de participação e conclusão das Jornadas de
Aprendizagem em Clima.

É preciso ser um Líder da Realidade Climática para participar? Não, as Jornadas foram criadas para alcançar todas as idades,
desde o público mais especializado até os que nunca tiveram contato com o tema. Líderes ou não, todos podem participar e serão
bem vindos.

É gratuito? sim.

Qual o tamanho das turmas? As Jornadas de Aprendizagem em Clima acontecem em turmas com até 30 participantes seja
presencial ou virtual.

Como posso formar turmas? Entre em contato com renata.moraes.br@climatereality.com e agendamos um papo.

FREQUENTES
PERGUNTAS
FREQUENTES 

Apoie as pessoas a falarem sobre clima de forma 
divertida, leve e colaborativa.

mailto:renata.moraes.br@climatereality.com


Esperamos lhe encontrar na próxima 
Jornada Virtual de Aprendizagem em Clima


