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Na ocasião do Ano Internacional do Planeta Terra, em 2008, a Universidade de Keele (UK) 
promoveu o projeto Earth Learning Ideas. O projeto é fundamentado em uma pesquisa sobre 
aceleração cognitiva e propõe atividades que se destacam por proporcionar grandes 
possibilidades de reflexão e aprendizado. Essas atividades propiciam o envolvimento dos 
alunos, inclusive emocional, e a possibilidade que eles têm de fazer previsões sobre o que vai 
acontecer e verificar na pratica os resultados. Trata-se de atividades que utilizam recursos 
simples e de baixo custo e que podem ser realizadas na sala de aula ou no pátio da escola, 
sem precisar de equipamentos específicos ou laboratórios, isso facilita a utilização dessas 
atividades por parte dos professores. Uma equipe de três professores da Universidade de 
Keele coletou e apresentou as atividades na forma de fichas em PDF que foram organizadas 
em um website. A ficha de cada atividade contem as informações essenciais para realização 
das mesmas em sala de aula, como por exemplo, faixa etária para qual a atividades são 
voltadas, duração, lista dos materiais necessários, além dos aprendizados esperados. Desde 
março de 2008 já foram baixados mais de 2,5 milhões de pdf. Essas atividades foram 
traduzidas em varias línguas. Para a língua portuguesa as traduções são realizadas por uma 
equipe do Instituto de Geociências da Unicamp e disponibilizadas em um website próprio com 
o nome de Geoideias que pode ser acessada no link: http://www.ige.unicamp.br/geoideias/. 
Com alunos de iniciação cientifica foram realizados vídeos para facilitar a compreensão da 
dinâmica das atividades por parte dos professores. Usando o mesmo modelo de difusão 
utilizado na Inglaterra foram realizadas oficinas e minicursos para apresentar essas atividades 
com professores da educação básica em algumas cidades do Brasil: Campinas, Florianópolis, 
Rio de Janeiro, Parintins, Manaus. O objetivo do minicurso apresentado no congresso é 
apresentar o trabalho de coordenação que permitiu a realização da versão brasileira desse 
projeto, os resultados alcançados em termo de difusão e utilização por parte dos professores 
das escolas brasileiras e também apresentar uma seleção dessas atividades e discutir com os 
participantes a utilização delas em sala de aula. Pesquisas realizadas na Itália e na Inglaterra 
mostraram como os professores de escolas integram essas atividades em sua praticas mesmo 
após cursos de curta duração. 
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