
A região do Cape Cod trabalha arduamente no 
preparo para as mudanças climáticas e as 
opiniões dos estudantes são importantes! O Cape 
Cod Commission procura estudantes da 9ª a 12ª 
séries, que t enham interesse em desenvolver um 
melhor entendimento sobre as mudanças 
climáticas, aprender sobre as medidas que 
deverão ser tomadas individual e coletivamente e 
preparar para se tornar um líder comunitário.

Torne-se um Embaixador 
do Clima

Se inscreva através do: capecodcommission.org/climate-ambassadors 

Português 2023

O programa Embaixador do Clima é uma iniciativa para educar, 
engajar e empoderar jovens no Cape Cod para trabalharem juntos 
no cambate ao impacto das mudanças climáticas



Português 2023

O que esperar do Programa de 
Embaixador do Clima?

Aprenda sobre os problemas 
das mudanças climáticas 

locais e globais, estratégias 
para redução de carbono, 

planejamento de resiliência, 
considerações sobre 

equidade, defesa, formulação 
de políticas e mais.

Seja criativo e 
desenvolva um 

projeto pequeno 
com foco nas 

medidas a serem 
tomadas a 

respeito do clima

Faça novas 
amizades, faça a 

diferença e 
conscientize o 

público

REUNIÕES: Oito reuniões de janeiro a maio de 2023 nas terças-feiras, das 
16h30min às 18h. A primeira, a última e a quarta reunião se realizarão  em 
Barnstable  e as demais serão realizadas virtualmente.

Se inscreva até o dia 6 de Janeiro
Os estudantes devem preencher o formulário de inscrição 
online e anexar uma carta de referência de um professor ou 
conselheiro, destacando o motivo que deve ser considerado 
para o programa

capecodcommission.org/climate-ambassadors

Saiba mais sobre 
o programa e faça 
sua inscrição 
online!

Nota: O programa Embaixador do Clima é destinado a um pequeno grupo de estudantes da 9ª a 12ª séries. A seleção será baseada na 
distribuição geográfica regional, distribuição de nível das séries, qualidade na resposta da inscrição e conclusão da mesma.

Interessado (a) mas ainda tem dúvidas?
Entre em contato conosco: climate@capecodcommission.org
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