


Peça ao seu candidato Escolas Solares nas Eleições
Lista de Material Escolar Solar



++Lista de Materiais
Separe os materiais escolares da nossa listinha: 
++Giz de Cera e Lápis de Cor (fotos de exemplo)
++Canetas Coloridas
++Tinta guache
++Cadernos
++Cartolina, Papel a4, Flipchart
++Quadro negro ou quadro branco



++Solte a criatividade
Use o giz de cera, lápis, canetas e tintas para fazer um desenho, uma arte com a mensagem. Pode 
escrever no caderno, na cartolina, no quadro branco ou negro.



++Registre e Compartilhe sua arte nas redes!
Inclua as palavras Escolas Solares na sua arte e tire uma foto bem bonita, mostrando seu apoio à 
nossa Campanha! Publique sua foto no Facebook, Twitter e Instagram convidando mais e mais pessoas 
a apoiar essa causa e não deixe de colocar a hashtag #Eleições 2016



++Cobre o seu candidato
Escolha seu candidato com cuidado e atenção: entre no site de todos, leia as propostas e pesquise 
seu histórico. 

++ Todo candidato disponibiliza um canal de comunicação para falar com os eleitores – normalmente 
um email ou um telefone. Então escreva para o seu candidato, ligue e faça-o ouvir o que você, 
cidadão, tem a dizer.

++ Se seu candidato te responder, peça para ele incluir a Solarização das Escolas no seu plano de 
governo. 
 O Greenpeace também vai trabalhar para pressionar e engajar os futuros prefeitos e prefeitas em 
compromissos ambientalmente responsáveis.



++Faça parte da nossa rede!

A revolução solar é de todos nós e, por isso, tem como protagonistas os brasileiros! 

Você pode se juntar a essa revolução de várias formas -  seja gerando sua própria eletricidade,  
dando visibilidade à energia solar ou pressionando por mudanças. 

A maioria das nossas iniciativas busca te ajudar a fazer isso e para conhecer mais alguma delas, 
convidamos vocês para fazer parte da nossa rede. 

Confirme presença no nosso evento e explore todos os nossos materiais, relatórios e conheça melhor 
as atividades que nossos voluntários e Multiplicadores realizam o ano todo para dar visibilidade à 
energia solar como solução para o Brasil. 

Clique aqui e confirme presença!

https://greenwire.greenpeace.org/brazil/pt-br/events/queremos-escolas-solares
https://greenwire.greenpeace.org/brazil/pt-br/events/queremos-escolas-solares





