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1. Introdução
O Climate Action Project foi lançado em 2017 com o propósito de conectar
alunos globalmente a potenciar a discussão, criatividade e a partilha de
soluções online. Enquanto participantes no projeto, professores e alunos
partilham experiências e perspetivas locais, tornando a aprendizagem um
acontecimento autêntico e global.Nos anos anteriores aos alunos
desenvolveram soluções e desenvolveram ações ao nível local, contribuindo
simultaneamente para uma verdadeira discussão global e levantando a voz
para a importância da ação pelas alterações climáticas.
Este currículo pretende dar aos professores informação e contexto suficientes
para que possam orientar os seus alunos durante todo o projeto.
Tornou-se claro para os professores de todo o mundo que este é, não apenas
um tópico sobre o qual os alunos querem aprender, mas é igualmente uma
temática sobre a qual eles pretendem agir. Os alunos pretendem, também,
explorar outros tópicos ambientais, tais como a poluição, a perda da
biodiversidade, e a escassez de água, e compreender o que os une.

A nossa missão
A nossa principal missão é estimular cidadãos globais que tenham um
entendimento profundo do mundo em que vivem, e que estejam dispostos a
agir por um mundo melhor. Pessoas que sejam criativas, empáticas,
colaborativas e que gostem de resolver problemas. Alunos preparados para o
futuro … e professores que os desafiem!

O objetivo do curriculum
Este currículo não foi criado para ser ensinado através de instruções
diretas ou expositivas, ou para ser entregue aos alunos. O seu objetivo é dar
contexto suficiente aos professores para que possam orientar os seus alunos
na direção certa, responder às questões com confiança e orientar as
discussões.
Sabemos que a idade dos alunos, a disciplina de ensino, a cultura, e até os
aspetos políticos podem afetar a forma como ensinam os conteúdos sobre o
clima e o ambiente. No entanto, tomámos a decisão de elaborar um currículo.
Reforçamos que, apesar de os alunos viverem num contexto que pode ser
influenciado por estes factores, a informação neste currículo é constituída por
factos científicos e desenhada para ser universalmente confiável.

Tecnologia e pedagogia
A COVID-19 veio demonstrar o papel que a tecnologia pode desempenhar
numa educação de qualidade. A tecnologia não se limita simplesmente a

substituir o papel e a caneta; possibilita-nos ligar alunos e professores de todos
os cantos do mundo. A pedagogia assume uma parte fundamental em todo
este processo. Acreditamos que há métodos de ensino melhores do que
simplesmente obrigar os alunos a assistir a palestras sobre o clima e o
ambiente. Pedir aos alunos que memorizem definições e estatísticas sobre as
alterações climáticas poderá não ser o melhor método para os levar a
compreender o conceito ao ponto de serem capazes de aplicar o conhecimento
ao seu dia-a-dia.
Pedir aos alunos para memorizar definições a estatísticas sobre as alterações
climáticas pode não ser a melhor forma para eles construírem um
entendimento ao ponto de saberem aplicá-lo nas suas vidas. Por isso,
decidimos dedicar um capítulo a esta matéria.
Os alunos estão a agir e a provocar mudanças nas salas de aula de todo o
mundo. Os alunos plantaram árvores, desenvolveram carros a energia solar,
limparam praias, reciclaram, inventaram mochilas solares, desenvolveram
novas receitas de bioplásticos, conheceram Primeiro-Ministros, provocaram
mudanças nacionais com pontos verdes, e muito mais!

Questões e sugestões? Por favor, contactem: koen@takeactionglobal.org.
Este currículo é parte do Climate Action Project, uma experiência pedagógica
de 6 semanas que será lançada a 28 de Setembro 2020 e que pretende
envolver mais de 1,000,000 de alunos de mais de 100 países. No nosso
website www.climate-action.info encontram todas as atividades semanais dos
nossos alunos.

Este currículo e o Climate Action Project foram criados
e são coordenados por Take Action Global. TAG inc. é
uma organização sem fins lucrativos 501(c)3, registada
na
Florida, EUA.
WWF é a organização global que trabalha a
conservação das espécies selvagens e em perigo,
estando representada em mais de 100 países por todo
o mundo.
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“As Alterações Climáticas são reais. Por todo o
mundo o padrão está a mudar e a afetar
pessoas, animais e o ambiente. Para fazer face
a esta crise crescente, nó temos que agir.
Temos que mudar mentalidades.”
Dr. Jane Goodall, DBE, Fundadora do
Instituto the Jane Goodall & Mensageira
para a Paz das Nações Unidas

“A Educação é a chave para mudar os
comportamentos dos alunos e a mentalidade
das sociedades. Para isso, precisamos de
entender que os alunos podem fazer muito mais
do que memorizar factos sobre o clima e o
ambiente. Eles têm a capacidade para resolver
problemas reais e agir em prol de um mundo
melhor.”
Koen Timmers, Founder Climate Action
Project

“Enquanto tomamos em consideração as ações
necessárias para proteger o nosso planeta,
devemos motivar os alunos a tomar a liderança.
Esta nova geração toma iniciativa na ação
climática e está a causar impacto no diálogo
internacional sobre questões sociais e políticas.
Através de redes e mensagens de solidariedade
e resiliência, estes jovens ativistas estão a levar
as causas para além da sala de aula, para os
meios de comunicação social, ruas e edifícios
governamentais. Enquanto cidadãos do mundo,
estão a demonstrar que uma só pessoas pode ter
um impacto positivo no clima e no ambiente. Eles
são poderosos e destemidos, as suas vozes são
de esperança. O mundo tem os olhos postos
neles.”
Jennifer Williams, Co-fundadora Take Action
Global

“As alterações climáticas são o maior desafio
ambiental que o mundo já enfrentou, mas
todos podemos agir. O que quer que
aconteça na próxima década, o futuro será
diferente e é essencial que os jovens estejam
preparados para esse futuro e lhes seja dada
a oportunidade para moldar o mundo que
eles irão herdar. Este facto inclui entender
como devemos trabalhar com a natureza se
pretendemos viver num mundo saudável e
sustentável.”
Cecily Yip, Coordenadora Global para a
Educação, WWF

“Precisamos de educar os alunos de todas as
idades para as causas das alterações
climáticas, os seus impactos, e o que
podemos fazer para mitigar os efeitos.
Precisamos de ensinar as comunidades
afetadas a adaptar-se às alterações
climáticas. Precisamos de educar os alunos
nas escolas para que eles possam agir nas
suas escolas e comunidades. Precisamos de
educar os jovens a entender as alterações
climáticas, como se podem adaptar e
desenvolver inovações em torno das
alterações climáticas, criando trabalhos
sustentáveis. Precisamos de assegurar que a
voz dos jovens será mais forte e eles só o
conseguirão fazer se entenderem as
alterações climáticas, o seu impacto e o que
pode ser feito.” Zipporah Musyoki,
Coordenadora Regional do Programa
ESD, WWF Região África

“Os desafio que o mundo atravessa devido às
alterações climáticas e à perda de
biodiversidade são dantescas, mas é
essencial que os jovens que estão a crescer
neste tempo de crise não se sintam
indefesos, mas focados na missão de moldar
o mundo que vive em harmonia com a
natureza. Enquanto o mundo assiste a
mudanças nas formas de viver e trabalhar
que sabemos que não poderão ser
sustentáveis, haverá oportunidades para os
jovens
que
têm
competências
e

conhecimento e decidem liderar o processo.
Se os professores trabalharem com eles e os
inspirarem para desenvolver o seu potencial,
o seu futuro poderá ser um no qual eles
podem ter sucesso - em vez de sobreviver.”
Matt Larsen-Daw, Education Manager,
WWF-UK

2. Compreender as Alterações Climáticas
Ouvimos falar muito sobre alterações climáticas, mas o que é?
Neste capítulo, iremos aprender a definição científica de
alteração climática, como sabemos que está a acontecer e o que
significa quando dizemos que estamos a enfrentar uma
emergência climática.

Esclarecer a confusão
Ainda há muita confusão em torno das alterações climáticas.
Muitos termos misturam-se e as pessoas não compreendem os
princípios fundamentais. Este currículo não se baseia na citação
de fatos, ele coloca o foco na compreensão do "porquê" por trás de
algo. Esta abordagem de pensamento crítico será mais fácil de
comunicar aos alunos e será mais fácil para eles entenderem.

Aquecimento Global vs Alterações Climáticas
Aquecimento Global O aquecimento global é o aquecimento
gradual da atmosfera, oceanos e superfície da Terra. Para isso, é
necessário imaginar o aumento da temperatura do planeta, não
apenas de uma área. É causado pela emissão de gases com efeito
de estufa que entram na atmosfera provenientes de várias
fontes,onde retêm o calor e a luz do sol, como uma grande estufa.
É quando as coisas começam a aquecer.
Embora tenhamos visto algumas mudanças naturais ao longo do
tempo, elas são relativamente pequenas. As maiores mudanças
ocorreram nos últimos tempos e são resultado da atividade
humana.
Alterações Climáticas é uma mudança nos padrões climáticos de
longo prazo causada (neste caso) pelo aquecimento global.
Significa uma mudança nas condições de vida, em vez de apenas
uma mudança na temperatura. O aquecimento global terá
resultados diretos em áreas já quentes e, em outras regiões, o
calor terá efeitos indiretos sobre os padrões climáticos.

Devido às alterações climáticas, os padrões climáticos tornar-seão mais extremos e erráticos. Já estamos a passar por alterações
climáticas; temos verões mais intensos e invernos mais rigorosos
e os eventos climáticos resultantes que se seguem a isso.
À medida que o aquecimento global aumenta, também aumentam
os efeitos das alterações climáticas.
Um clima em mudança é uma má notícia para a vida no nosso
planeta. Um clima estável ajuda os seres vivos a prosperar porque
eles têm tempo para se adaptar ao longo de muitos anos às
condições em que vivem, até que suas características e
comportamentos sejam perfeitos para essas condições. Se o clima
mudar mais rapidamente do que eles podem adaptar-se às novas
condições, pode fazer com que as espécies não conseguem mais
sobreviver no mesmo lugar ou fazer as coisas que sempre fizeram.

Um painel internacional de cientistas conhecido como Painel
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC)
publicou um estudo detalhado sobre o que o aquecimento global
fará ao nosso planeta,tendo usado graus para mostrar o que isso
significa em termos reais. Quanto mais quente fica, piores são os
efeitos
Estamos tentando limitar esse aquecimento a 1,5 graus Celsius. É
uma meta que devemos alcançar para proteger o meio ambiente
que nos sustenta.
Uma mudança de 2 graus seria devastadora para o nosso planeta ...

Estamos atualmente a caminho dos 4 graus.

Tempo vs Clima
Os conceitos de clima e tempo são frequentemente confundidos
levando as pessoas a pensar que uma mudança no tempo é uma
evidência contra o aquecimento global. Portanto, aqui está uma
definição rápida de cada um para ajudar.
●

Tempo é quando falamos sobre mudanças de curto prazo
na atmosfera. É assim que os humanos sentem o meio
ambiente. Pode referir-se a chuva, neve, nebulosidade,
humidade e muitos outros estados que conhecemos. Pode
mudar rapidamente e ser difícil de prever devido à sua
natureza volátil.

●

Clima refere-se a tendências de tempo de longo prazo em
regiões específicas. Diferentes regiões podem ter climas
únicos (áreas costeiras, desertos). O clima é geralmente
medido em blocos de tempo que variam de décadas ou
centenas de milhares de anos.

O clima é o que vivenciamos dia a dia ou semana a semana.
Chuva, vento, ondas de frio e ondas de calor são todos clima. O
tempo é afetado por muitos fatores atmosféricos e pode ser difícil
de prever. Um ano pode ter um clima muito diferente do outro, mas
isso não mostra uma mudança definitiva no clima. Portanto
podemos ter um inverno mais frio que o anterior, embora ainda
estejamos num período de alterações climáticas em que o planeta
está a aquecer.

Desde o século 18, os cientistas supervisionam e registam o
tempo, e esses registros mostram-nos que o clima está a
mudar; nosso planeta está a aquecer.

Gases com Efeito de Estufa
Gases que prendem o calor na atmosfera são chamados de gases
com efeito de estufa. Quando os raios do sol viajam pela nossa
atmosfera, esses gases podem amplificar o efeito daquele calor,
assim como uma estufa faz com as plantas. Referimo-nos ao
impacto individual desses gases como seu potencial de
aquecimento global ou PAG. Os dois gases de efeito estufa mais
importantes que devem conhecer são:

●

Dióxido de carbono (CO2): O dióxido de carbono entra na
atmosfera através da queima de combustíveis fósseis (carvão,
gás natural e óleo), resíduos sólidos, árvores e outros
materiais biológicos e como resultado de certas reações
químicas (por exemplo, fabrico de cimento). O dióxido de

carbono é removido da atmosfera (ou "sequestrado") quando
é absorvido pelas plantas como parte do ciclo biológico do
carbono.

●

Metano (CH4): As emissões de metano tornaram-se muito
importantes à medida que aprendemos sobre a nossa dieta.
Eles resultam da pecuária e de outras práticas agrícolas e pela
decomposição de resíduos orgânicos em aterros de resíduos
sólidos urbanos. Quando os animais mastigam a relva e
arrotam ou libertam gases, eles lançam metano no ar. E
embora haja menos emissões de metano do que emissões de
carbono, as emissões de metano têm um PAG muito maior.
Isso significa que um pouco pode ter um impacto muito maior.

O carbono é na verdade um elemento muito comum que pode ser
encontrado em tudo, desde rochas, alimentos e até mesmo em
nós! Somos vida baseada em carbono. Não é um mau elemento,
mas infelizmente devido à atividade humana, está presente na
nossa atmosfera em concentrações mais elevadas do que jamais
vimos.
O aumento do carbono na nossa atmosfera é proveniente da
queima de combustíveis fósseis. Tudo isso começou durante a
revolução industrial, quando descobrimos que a combustão criava
energia, então começamos a queimar carvão e óleo para mover
comboios e abastecer as nossas fábricas. Usamos combustíveis
fósseis para gerar eletricidade e para aquecer e refrescar as

.

nossas casas

Os combustíveis fósseis são feitos de carbono antigo de plantas e
animais em decomposição por centenas de milhões de anos. Esta
matéria em decomposição que se condensa, agrupa e forma
devido ao imenso calor dentro do manto da Terra.
Não é apenas a partir da queima de combustíveis fósseis que
causa a liberação de GEEs na atmosfera, estes também podem
ser libertados pela destruição de recursos naturais que podem ter
acumulado muito carbono. Também pode acontecer devido ao
desflorestamento.
Turfeiras a serem drenadas, florestas a serem destruídas para
obter terras e até o degelo do antigo permafrost podem libertar
grandes quantidades de GEEs na atmosfera.
Estes recursos naturais, como árvores e pântanos, são a melhor
maneira de retirar o carbono da atmosfera e retê-lo no solo.
Precisamos colocá-lo de volta de onde veio – referimo-nos a estes
tipos de recursos naturais como Soluções Baseadas na Natureza.
Eles retém a poluição que criamos e absorvem-na para que não
nos possa afetar
.

Ciclos Naturais vs Impacto Humano
O nosso clima está sempre em estado de mudança e está a passar
por ciclos naturais de mudança que podem acontecer a curto prazo
(por exemplo, estações) e realmente a longo prazo (por exemplo,
eras glaciais).
O nosso planeta Terra teve um clima relativamente estável nos
últimos 10.000 anos. As mudanças foram limitadas a variações
climáticas menores. Foi este período estável que permitiu aos
humanos florescer - contando com chuvas sazonais e mudanças

de temperatura para refinar as técnicas agrícolas produtivas.
Estes ciclos naturais não são mais o fator dominante, mas foram
substituídos por ciclos influenciados pelo homem. O gráfico a
seguir mostra os limites de CO2 num contexto histórico. O último
segmento à direita mostra o pico de CO2 atmosférico desde a
revolução industrial. Este é um pico sem precedentes que se
correlaciona diretamente com a industrialização do planeta por
influência humana.
Ultrapassamos os nossos ciclos naturais e estamos a criar ciclos
artificiais. É por isso que esta escala de tempo geológica atual é
chamada de Antropoceno.

O Nosso Impacto
Uma nova época
Hoje, nosso planeta está a enfrentar o maior dos seus desafios e isso é por nossa causa. A atividade humana está a alterar todas
as partes de nosso planeta. Essas alterações são tão grandes
que os cientistas dizem que entramos em numa nova era - a
época do Antropoceno, que significa "a era dos humanos".

Os humanos existem há apenas 200.000 anos, um pequeno intervalo de tempo
em comparação
com os
4.6 bilhões de anos da história do nosso planeta. No entanto,
nessa época, tivemos um impacto maior em nosso planeta do que
qualquer outra espécie - e nosso impacto está aumentando. Nós
nos espalhamos por quase todas as partes do planeta, cortando
florestas para criar terras agrícolas e, com o tempo, nos
estabelecendo em grandes cidades. As mudanças tecnológicas
levaram ao crescimento das indústrias e agora consumimos mais
recursos da terra do que nunca.
As nossas ações provocaram as alterações climáticas, à medida
que continuamos a queimar grandes quantidades de
combustíveis fósseis, lançando dióxido de carbono na atmosfera
da Terra.
.

Enfrentando o futuro
Nesta nova época, enfrentamos duras escolha. Se continuarmos a
tirar mais de nosso planeta do que colocar de volta, então
arriscamos a sua própria sobrevivência. Mas esta também pode

ser uma época de oportunidades. Entendemos o que está a
acontecer e como poderemos mudar a maneira como vivemos
para moldar um futuro melhor para o nosso planeta, onde os seres
humanos podem prosperar ao lado da natureza. Ao fazer as
escolhas certas agora, podemos conservar as qualidades
especiais de nosso planeta e proteger a Terra por muitas gerações.

As alterações climáticas podem acontecer e acontecem
naturalmente, no entanto, a atual emergência climática é causada
por humanos. O aquecimento global está a acontecer à escala e
velocidade da atividade humana. Isso está a acontecer rápido
demais para que os animais e humanos consigam adaptarem-se.
Algumas espécies estão a migrar ou a adaptarem-se às novas
condições, mas muitas outras estão simplesmente em declínio ou
a caminhar para a extinção.
Vídeo da Nasa que mostra a
aceleração das temperaturas
globais:
https://www.youtube.com/watc
h?v=SWPzGo_C010

Ponto Crítico
A emergência atual resume-se principalmente a três atividades humanas:
1. Combustão de combustíveis fósseis
Desde o início da revolução industrial no final do século 18,
o desenvolvimento humano tem sido impulsionado por
nações ocidentais desenvolvidas que extraem e queimam
combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás materiais ricos em carbono formados a partir de plantas e
animais que morreram há muito tempo. A combustão
destes libertou enormes quantidades de dióxido de carbono
(CO2) na atmosfera. À medida que a industrialização se
espalhou pelo mundo, cada vez mais energia é necessária.
Até mesmo a disseminação da digitalização está envolvida,
pois a energia é necessária para os computadores e o
armazenamento de dados. Estamos a atingir níveis de CO2
mais altos do que em 800.000 anos. O CO2 é um gás de
efeito de estufa, então esta é uma grande causa do
aquecimento global.

2. Desflorestação:
As florestas são importantes para o planeta porque
absorvem grandes quantidades de carbono da atmosfera
e libertam o oxigénio de que precisamos para respirar. Os
humanos já destruíram vastas extensões de floresta para
colher madeira e limpar áreas para plantações, e a
desflorestação (destruição da floresta) contínua a um ritmo
terrível. Destruir florestas liberta dióxido de carbono,
enquanto reduz a capacidade de nosso planeta de
absorver carbono da atmosfera. Assista a este vídeo para
saber mais porque a desflorestação é um problema tão
grande para o nosso planeta:

A Amazónia está a morrer: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-isdying
3. Destruição da Biodiversidade:
O clima não fornece apenas as condições em que a vida
prospera - funciona de outra forma também, pois as ações
dos seres vivos ajudam a manter o clima estável. A
atividade humana (caça, destruição de habitat, poluição,
etc.) causou um declínio de 60% nas populações de
animais selvagens em apenas 50 anos, e se esse declínio
continuar, muitos ecossistemas tornar-se-ão incapazes de
desempenhar seu papel no suporte à vida - incluindo nós.

Só alguns graus...
Hoje, a Terra está cerca de 1 ° C mais quente do que há 100-150
anos atrás. Isso pode não parecer muito - afinal, estamos a
enfrentar flutuações de temperatura muito maiores a cada dia, mas
para o planeta esse aumento médio de temperatura é bastante
significativo. Vamos examinar o porquê.
Em primeiro lugar, trata-se do aumento médio da temperatura em
todo o globo. Um facto crucial. Isso significa que algumas partes
da Terra aqueceram a mais de 1,1 ° C e outras experimentaram
menos aquecimento. O aquecimento global nos pólos é até 4 vezes
mais rápido em comparação com o aquecimento global ao redor
do equador e duas vezes mais rápido que o aquecimento global
médio. Também existem diferenças entre os hemisférios norte e
sul. Por exemplo, o hemisfério norte aquece mais rápido do que o
hemisfério sul porque há proporcionalmente mais terra no
hemisfério norte, e a terra simplesmente aquece mais rápido do
que a água.
Em segundo lugar, as alterações climáticas anteriores ensinam
que alguns graus são suficientes para mudar a Terra de forma
irreconhecível. Por exemplo, a temperatura média mundial durante
uma era glacial era apenas 4 a 6 ° C mais baixa do que hoje. No
entanto, isso foi o suficiente para converter tanta água em neve e

gelo que o nível do mar não estava menos de 120 metros mais
baixo na época. Isso redesenhou drasticamente o mapa mundial.
Na Europa, por exemplo, as Ilhas Britânicas não eram ilhas.
Estavam ligadas à Europa por uma ponte de terra e faziam parte
do continente europeu. Este vasto relevo era ideal para grandes
mamíferos que pastam, como mamutes, rinocerontes lanudos,
cavalos da estepe e veados gigantes. Qualquer pessoa que
voltasse com uma máquina do tempo, por exemplo, de 22.000
anos atrás (= o pico da última era glacial), não reconheceria nada
aqui. Tudo era extremamente diferente. E, tudo com uma
temperatura média global mais baixa. Se pegarmos no nosso clima
já aquecido e aumentá-lo em mais 4 a 6 ° C, mudamos
drasticamente a face do planeta.

Além de plantas e animais, os oceanos também são severamente
afetados pela alta velocidade com que os humanos emitem gases
de efeito de estufa na atmosfera.
Um terço de todas as emissões de CO2 já foram absorvidas pelos
oceanos. Sem esta ação, o nosso planeta estaria dramaticamente
mais quente do que é agora, mas a dissolução do CO2 na água do
oceano faz com que os oceanos se acidificam. Isso significa que a
água se está a tornar mais ácida para as plantas e animais que
nela vivem, então o coral começa a branquear e os animais são
forçados a mudarem-se ou a sofrer os impactos. A acidificação dos
oceanos nas últimas décadas foi cerca de 100 vezes mais rápida
do que nos últimos 55 milhões de anos.
Os oceanos estão a atrasar significativamente os efeitos do
aquecimento global porque absorvem uma quantidade significativa
do calor extra. Assim como uma panela com água não começa a
ferver imediatamente, os oceanos demoram um pouco para
aquecer. Os nossos oceanos são feitos de intrincadas correntes de
água fria e quente que se misturam e criam correntes que afetam
os padrões climáticos. Como resultado, essa água quente criará
um clima mais severo e intenso.
Portanto, o aquecimento dos oceanos não afeta apenas o clima,
mas também os peixes que vivem neles - e os pescadores que
fornecem a nossa comida.

Alterações
biodiversidade

Climáticas

e

perda

https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
As alterações climáticas não foram um grande fator no declínio
da biodiversidade até agora, mas os cientistas agora estão a
constatar os efeitos do aumento das temperaturas na vida
selvagem e está claro que muitas espécies enfrentarão
problemas nos próximos anos com o aumento das temperaturas.
As espécies que estão acostumadas a certas condições estão a
mudar as suas áreas, com efeitos indiretos noutros ecossistemas
e, em alguns casos em que são incapazes de fazê-lo, essas
espécies estão a lutar para sobreviver às mudanças no seu
habitat.
O importante a destacar é que a biodiversidade é, em si, a nossa
aliada mais importante na estabilização do clima. Ecossistemas
saudáveis desempenham um papel fundamental na absorção e
retenção de carbono, e conforme destruímos habitats e
causamos o declínio das populações de animais selvagens,
tornamos as alterações climáticas mais difíceis de desacelerar e
a natureza e as pessoas tornam-se mais vulneráveis aos seus

de

impactos.
O Relatório Planeta Vivo da WWF de 2020 revela que as
populações de vida selvagem caíram, em média, 68% desde
1970. Isso deve-se em grande parte às atividades humanas especialmente à destruição do habitat para limpar terras para a
produção de alimentos e a pesca insustentável nos oceanos.
As florestas e os oceanos são especialmente importantes na luta contra as
alterações climáticas.
Um Vídeo curto para ver em sala de aula sobre
a relação entre biodiversidade e mudança
climática:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1
M&feature=youtu.be

FLORESTAS
Florestas saudáveis retiram carbono da atmosfera como CO2 e
retêm-no nas árvores e no solo. As alterações climáticas
aumentam os riscos de incêndios florestais e pragas invasoras,
que são especialmente prejudiciais para as florestas fragmentadas
por atividades humanas

OCEANOS
Num ecossistema oceânico próspero, o carbono é retirado
da atmosfera pelo fitoplâncton, armazenado na biomassa da
vida selvagem e, em seguida, afunda no fundo do oceano
como dejetos e detritos.
As alterações climáticas ameaçam habitats importantes que
são vitais para a manutenção dos ecossistemas oceânicos como os recifes de coral.
O MUNDO EM CHAMAS
Todos os anos, mais incêndios florestais são relatados em todo o
mundo, destruindo enormes áreas de habitat natural, incluindo a
floresta amazónica e o mato australiano, e representando
ameaças aos seres humanos e à vida selvagem. 10% das
emissões mundiais de gases de efeito de estufa são atribuídas a
incêndios florestais anualmente, e o número, escala e duração dos
incêndios tem vindo a aumentar devido às alterações climáticas.
Os incêndios representam uma ameaça à sobrevivência de

espécies ameaçadas de extinção e podem perturbar o equilíbrio
dos ecossistemas quando as espécies que não conseguem
adaptar-se ao fogo são perdidas

Os efeitos das alterações climáticas
Agora que conhecemos o processo de Aquecimento Global e o que
significa, é importante abordarmos o que este significará para nós
e o que poderemos fazer.

As temperaturas continuarão a subir
O verão irá tornar-se mais quente e seco, o que pode causar
escassez de água potável e perdas na produção agrícola. Teremos
mais dias tropicais (mais quentes que 30º), e ondas de calor mais
frequentes. Vamos assistir a um stress térmico devido ao aumento
das temperaturas essencialmente em ambientes edificados. (o
efeito das ilhas de calor urbano).

O Ártico possivelmente ficará sem Gelo
Prevê-se que o Ártico deixe de ter gelo no verão em meados deste
século, reduzindo o efeito albedo (o reflexo difuso dos raios solares
que os afastam da Terra) no gelo, tornando-se num ponto crítico
para o aquecimento.

Alterações no Padrões de Precipitação
Os projeções sugerem que os eventos de contínua precipitação
forte irão aumentar. O aquecimento dos mares e oceanos irá
evaporar mais água para a atmosfera e criar maiores tempestades,
que terão mais chuva do que o que estamos habituados a ter. As
nuvens irão descarregar a água sobre a costa, o que levará as
regiões do interior a ficar sem água.

Os Furacões Serão Maiores e Mais Intensos
A intensidade, frequência e duração dos furacões e tufões irá
aumentar enquanto o clima continuar a aquecer. Este facto está,
novamente, ligado à quantidade de água que está a evaporar
devido ao aquecimento.

Mais Secas e Ondas de Calor
Secas e ondas de calor são períodos de tempo quente anormais
que duram entre dias a semanas. Está previsto que se tornem mais
intensas e duradouras, a as frentes frias serão menos intensas em
todo o mundo. Até ao final deste século, os dias de extremo calor
que até agora aconteciam a cada 20 anos, irão acontecer a cada
dois a três anos, essencialmente no hemisfério norte.

O Nível do Mar Irá Subir
O nível das águas do mar subiu globalmente cerca de 20cm desde
que se estabeleceram registos em 1880. Prevê-se que suba
novamente entre 2,5cm a 20cm até 2100. Isto resulta da
quantidade de água que vem do degelo e da expansão das águas
do mar quando estas aquecem.
Verifiquem o impacto do aumento das águas do mar na vossa
região: https://choices.climatecentral.org/#12/40.7116/74.0010?compare=scenarios&carbon-end-yr
=2100&scenario-a=unchecked&scenario-b=extreme-cuts
Inundações
Nas próximas décadas, a vaga de tempestades e marés altas,
quando combinadas com o aumento das águas do mar e o
afundamento dos solos, poderá aumentar as inundações em
muitas regiões.

Refugiados Ambientais
Os migrantes ambientais são pessoas que são forçadas a deixar
as suas casas e regiões devido à súbita ou prolongada mudança
ambiental no local onde vivem. Estas alterações comprometem o
seu bem estar e a sua sobrevivência. Algumas partes do mundo

tornar-se-ão locais impossíveis de habitar devido ao intenso calor
ou falta de recursos como a água ou comida. As regiões mais
vulneráveis encontram-se ao longo da linha do equador, ou em
comunidades desertas - como o Médio Oriente, Sudoeste da Ásia
e África.

A Nossa Saúde

A nossa saúde irá sofrer com a alteração das condições
ambientais. A qualidade do ar irá diminuir, causando problemas
respiratórios, as ondas de calor terão impacto nas pessoas mais
doentes e nos idosos, que têm já problemas em regular a sua
própria temperatura. Está provado que a falta de acesso a
espaços verdes tem impactos nas condições psicológicas e bem
estar das pessoas, o que pode provocar doenças.

Verifiquem as consequências no mapa dinâmico:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-changeaffects-extreme-weather-around-t he-world

As Soluções
Apesar de existirem muitos impactos negativos, o facto de
querermos agir dá-nos esperança. Nós temos tudo o que é
necessário para combater este problema, nós temos soluções para
o aquecimento global e sabemos como usá-las. Nós só precisamos
de agir.

Reduzir os Combustíveis Fósseis
Este é um primeiro passo importante. o uso de combustíveis
fósseis é responsável por 70 a 75% das emissões antropogénicas
dos gases responsáveis pelo efeito estufa em todo o mundo. Na
União Europeia, este número chega aos 80%. Substituir os
combustíveis fósseis por alternativas de baixo teor de carbono é a
forma mais rápida de traçarmos um caminho para um sucesso
climático.

Energia Renovável

Nós precisamos de mudar para uma fonte de energia de baixo teor
de carbono que seja renovável e tenha pouco impacto no nosso
planeta.
A melhor alternativa para os combustíveis fósseis que nós temos é
a eletricidade gerada por energia solar ou eólica. É a energia
gerada pelo calor do sol ou a força do vento. Nós literalmente
aproveitamos estas forças e utilizamos para termos energia nas
nossas casas. Isto provoca alguns desafios porque é um setor
energético novo, precisamos de de melhorar a eficiência da
eletricidade e temos que ter uma certa quantidade de
armazenamento, porque o sol e o vento nem sempre estão
presentes.
Alguns países podem utilizar energia geotérmica. Isto implica o uso
do calor das partes mais profundas da terra. O exemplo mais
notório é a Islândia. Podemos encontrar águas subterrâneas a 300º
C a alguns metros de profundidade. É a energia ideal para aquecer
casas e gerar eletricidade.

Transportes Elétricos
Nós precisamos de mudar a forma como viajamos, e não se trata
apenas de alterar o combustível que um comboio usa. Nós também
precisamos de usar esses comboios com mais frequência e outras
alternativas aos carros. A procura por transportes está
constantemente a aumentar, tanto para pessoas como para
mercadorias. E, porque muitos dos atuais meios de transporte
usam motores de combustão, as emissões de gases do efeito
estufa têm um grande impacto no meio com que nos deslocamos.
Os veículos elétricos são muito mais eficientes the os
convencionais motores a combustível. Para além da ausência de
emissão de gases de efeito estufa, são também muito melhores
para a nossa saúde. Eles emitem menos poeiras finas e óxido de
azoto (NOx). De um ponto de vista social, conduzir um carro
elétrico é uma grande oportunidade e uma obrigação para qualquer
governo. Por enquanto, o principal desafio continua a ser o preço
e o contínuo desenvolvimento das baterias. Felizmente, vamos na
direção certa em termos de custo e baterias.
Uma vez que a mudança para alternativas de baixo carbono no
setor da aviação ainda está em desenvolvimento, o ideal será
manter as viagens de avião no mínimo possível.

Melhorar a Construção e Infraestruturas
Aquecer e arrefecer um edifício, bem como a utilização de água
quente, requerem muita energia. Precisamos de melhorar a sua
eficiência energética para manter o calor. Podemos fazê-lo

isolando o telhado e o chão dos sótãos, instalando vidros de
grande eficiência energética, isolando paredes e chão e,
finalmente, melhorando as condições herméticas do edifício para
evitar perdas de calor através de fendas e rachas. Um edifício deve
estar preparado para o futuro se também tiver chão e paredes
aquecidas ou radiadores de baixa temperatura.

A Indústria em Mudança
Com a revolução industrial, as nossas ações passaram a ter,
verdadeiramente, impacto no planeta em larga escala. Por isso,
precisamos de repensar e reparar este processo industrial para
que possa ser mais sustentável. Dependendo do setor da indústria,
é possível reduzir as emissões através:
●
●

●
●
●

do aumento da eficiência energética dos processos de produção.
da mudança para eletricidade (sustentável) para
processos de aquecimento, processos químicos de
hidrogénio e na produção de aço.
da aplicação de recuperação residual de calor, por exemplo, no setor da
construção
capturing CO2 emissions for storage or to make new materials
more efficient use of materials and circular economy

Agricultura
A produção de comida é um dos maiores contribuidores para as
alterações climáticas e é, também, uma das maiores causas da
perda de biodiversidade.
Enquanto consumidores, nós temos um papel aqui. O que fazemos
influencia o governo e as lojas que vendem comida. Nós
precisamos de repensar o nosso consumo de carne e laticínios. Se
compararmos o impacto dos diferentes produtos de carne e
laticínios, a carne bovina é, não apenas a maior pegada dentro do
setor da alimentação, mas também o maior contribuidor em termos
de consumo de água e solo (desflorestação). Ao consumirmos
menos carne e laticínios, estamos a beneficiar a nossa saúde,
também.
A WWF criou os princípios para vivermos bem, para nos mostrar
como fazê-lo e ainda gozar de comida deliciosa e variada.

Reinventar a nossa economia para uma economia
circular
Numa economia circular organizada, o impacto do CO2 de um
produto ou serviço durante o seu ciclo de vida será, normalmente,
menor que o de um sistema linear. Durante a fase de design de
produto, deve tomar-se em consideração o seu desmantelamento
final no final do seu ciclo de vida. Os materiais são utilizados de
forma a serem facilmente separados e reutilizados, e os
consumidores recebem produtos residuais.
Verifica este vídeo da WWF’s Our Planet Our Business:
https://vimeo.com/371912372 (password: Greta_Thunberg)

Remover o CO2 da atmosfera
Quase todos os cenários que nos dão a possibilidade de ficarmos
abaixo do perigoso limite de dois graus em 2100, trabalham no
sentido das chamadas emissões negativas. Isto significa retirar o
CO2 da atmosfera.

Utilizar soluções baseadas na natureza é a forma mais fácil de o
fazer. A solução mais barata e simples é, também, a mais eficaz plantar árvores. As árvores captam o carbono da atmosfera e
armazenam-no no solo. Estima-se que se plantássemos 1 trilião de
árvores por todo o planeta, seria o suficiente para baixar o nível de
carbono suficiente da atmosfera para resolver esse problema.
Parecem ser muitas árvores, mas se pensarmos no tamanho do
nosso planeta, não será muito difícil de o concretizar.
Existem outros tipos de tecnologia para captar carbono,
conhecidas como geoengenharia. A Captura e Armazenamento de
Carbono, conhecida como CAC, refere-se à tecnologia que tenta
travar a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono
para a atmosfera e depois transportar esse carbono através de
uma rede de condutas e armazenar debaixo do solo. Ainda não
está provado que funcione em larga escala. Muitas outras ideias
para retirar CO2 do ar têm, igualmente, defeitos. Algumas
requerem grandes quantidades de energia, outras não são (ainda)
economicamente viáveis, e outras ainda requerem alguma
pesquisa para descobrir o seu potencial e determinar as suas
vantagens e desvantagens.
O que fariam, usariam soluções naturais como as árvores? Ou
usariam tubagens industriais para ajudar a resolver o problema?

Adaptação Climática: lidar com consequências
inevitáveis
Certas consequências do aquecimento global podem já ser
sentidas ou já não podem ser paradas. Nós temos que nos
preparar para isso. A Adaptação Climática é, assim, o processo
pelo qual a sociedade se adapta ao clima atual ou esperado, e
aos seus efeitos, limitando os danos que possam ser causados
pelo aquecimento global e utilizando as oportunidades possíveis.
Tomar medidas para a adaptação a tempo será quase sempre
mais barato do que reparar os efeitos do global warming. Os
cientistas e governos têm que pensar sobre estas adaptações,
uma vez que estas são o maior e mais vital desafio para
abrandar e para as alterações climáticas.

O Botão de Stop
Se carregássemos num botão imaginário que imediatamente
parasse todas as emissões que entram na atmosfera, a Terra
continuaria a aquecer nas próximas décadas. A isto chamamos de
Drawdown - Redução. up in the coming decades. Significa que
se parássemos todas as emissões GEE (gases do efeito estufa)
agora, demoraria ainda muito tempo a filtrar tudo pelo sistema. Nós

já libertamos os gases, e eles vão fazer efeito. Não podemos
confiar apenas na redução das emissões para solucionar o
problema. Precisamos de retirar o carbono da atmosfera com
soluções naturais, como a plantação de árvores.

Ação Governamental
Até aqui abordamos tudo aquilo que precisam de saber sobre as
alterações climáticas e o que significam. Mas agora precisamos de
falar sobre como podemos trabalhar para reparar o que fizemos.
Enquanto indivíduos, nós temos o nosso papel para fazer a
diferença, mas precisamos que os governos escrevam leis e nos
ajudem a fazer da redução das emissões uma prioridade. Nós não
o podemos fazer sozinhos!
É preciso que todas as nações trabalhem em conjunto ao mais alto
nível para parar o nosso problema comum. Se todos estamos a
sentir os efeitos do aquecimento mundial, então temos todos que
concordar em trabalhar em conjunto para o resolver. E isto levanos a um acordo muito especial que já devem ter ouvido falar …

O Acordo de Paris (2015)
O Acordo de Paris pretende
aquecimento global abaixo dos 2º Celsius.

manter

o

O acordo climático foi assinado pela primeira vez em Paris a 12 de
Dezembro de 2015, no qual quase todos os países do mundo se
comprometeram a tomar medidas concretas contra o aquecimento
global.
No centro do Acordo de Paris estão os objetivos para manter o
aumento da temperatura média global abaixo dos 2º C, quando
comparado com o período pré-industrial (1850-1900) e reunir
esforços no sentido de limitar o aquecimento global em 1,5º C. Nós
queremos parar com o aquecimento do nosso planeta devido aos
efeitos negativos que isto provoca.
O acordo é vinculativo no seu princípio, mas não estão
especificados mecanismos sancionatórios.
O acordo usa uma abordagem ascendente, na qual cada país
determina, prepara e comunica a sua contribuição nacional, e deve
tomar medidas para concretizá-las - a isto chamamos de NDC.
Cada país assume a responsabilidade por parte das emissões e
trabalha para as reduzir.
Se não agirmos rapidamente, a temperatura subirá com o passar
do tempo e a inação. Então, serão despoletados pontos de rutura
(sobre os quais falaremos na próxima página), e será então que os
impactos das alterações climáticas serão catastróficos.
Por isso é que os países participantes assumiram o compromisso
de avaliar as suas políticas climáticas a cada cinco anos e fazer os

ajustes necessários. A primeira verificação será em 2023.
O Acordo Climático de Paris inclui, igualmente, acordos sobre
fundos climáticos, financiados pelos países mais ricos e com um
histórico elevado de emissões. Com o dinheiro desse fundo, os
países em desenvolvimento poderão combater os efeitos do
aquecimento global e desenvolver-se de uma forma
ambientalmente sustentável.

Compromisso assumido em Paris (por país):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLU
GtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Porquê 1.5° C?
Os cientistas usam dados de previsão detalhados para prever o
que acontecerá se o nosso planeta aquecer. Eles criaram vários
cenários para comparar e contrastar os impactos do aquecimento
de 1.5° C a 6° C ou mais.
Se atualmente estamos no 1° C de aquecimento e já verificamos
um impacto negativo, qual a temperatura limite que precisamos de
atingir para salvaguardar o nosso futuro? Nos 1.5° C poderemos
ter mais ou menos o mesmo estilo de vida que conhecemos.
Continuaríamos a verificar um impacto dramático no planeta, como
tempestades, incêndios, morte de espécies e até mesmo
inundações.
Mas se a temperatura subisse 2° C, começamos a assistir a
problemas como o aumento das águas do mar a afetar as
comunidades costeiras, mudança de padrões climáticas que
causam secas mais intensas e prolongadas, tempestades mais
frequentes - e até impacto na nossa economia, uma vez que os
sistemas alimentares e as colheitas são afetados negativamente.
Tudo isto com um aumento de apenas 0.5° C.
O problema das alterações climáticas é um problema de justiça
social, sendo muitas das comunidades afetadas as mais pobres.
Se a temperatura aumentar ainda mais, nós aumentaremos o
impacto e arriscamos-nos a despoletar os pontos de rutura, cujo
impacto seria ainda maior. Um ponto de rutura é quando uma série
de pequenas alterações se tornam significantes ao ponto de causar
uma alteração maior e mais importante. Um exemplo de um

contexto climático seria os GEE na atmosfera a derreter o gelo
permanente do subsolo no Noroeste da Rússia e no Ártico. Isto iria
libertar uma vasta quantidade extra de GEEs para a atmosfera e
agravaria ainda mais o problema.

Acelerar e aumentar o efeito estufa, que derrete o gelo
permanente do subsolo e liberta mais gases estufa.
Alguns pontos de rutura levam a mudanças rápidas e locais.
Outros aumentam o aquecimento global, tornando-o num
processo de autofortalecimento que é difícil de controlar.

O que podemos fazer?
As causas e as soluções das alterações climáticas parecem
demasiado grandes para nós podermos desempenhar qualquer
papel nele, e isto pode levar as pessoas a sentirem-se inúteis e
apáticas. É importante notar que nenhum indivíduo é inútil na luta
pelo nosso futuro.
As tuas ações e comportamentos diários têm um grande impacto
em tudo à tua volta. Da dieta aos hábitos de viagem, e até na forma
como gastamos o dinheiro. Cada ação tem um impacto no planeta,
mas também influencia as pessoas à tua volta e o comércio que
frequentas (ou não). Por isso, é importante pensar na forma como
vivemos e nas ações que fazemos e mostrar aos decisores
políticos e a outras pessoas que os valores sustentáveis são
importantes para nós.
Enquanto as pessoas estão a começar a mudar os seus hábitos
diários, os governos e as empresas estão a reparar e a mudar para
se adaptarem aos seus clientes e cidadãos. Num outro momento
abordamos os pontos de rutura. muitas pequenas ações podem
levar a grandes mudanças. Nós, a nossa família e as nossas
turmas. Se todos nós mudarmos pequenas coisas, Conseguimos
mudar grandes coisas. Por isso, o que podemos fazer?
estes são passos que todos podemos fazer para começar a agir de forma mais
consciente.

Passo 1 – descobre qual é a tua pegada de carbono – se souberes
a tua pegada de carbono, verás quais as áreas que estão a ter
maior impacto e onde precisas de fazer algumas mudanças. A
WWF tem uma excelente ferramenta que te ajudará facilmente.
https://footprint.wwf.org.uk/#/

Passo 2 – planeia quais as mudanças que vais fazer – é difícil
saber por onde começar e que impacto terá. Environmentally
Conscious é um website com uma lista de muitas ações, divididas
por diferentes áreas da vida. Eles começam com pequenas coisas,
e depois crescem. https://www.environmentallyconscious.org/

O poder das escolas
Adotar uma abordagem para a sustentabilidade na escola pode
levar a um efeito de bola de neve que provoca mudanças na
comunidade.
A escola é mais do que um lugar onde os alunos adquirem
competências, conhecimento e experiência. As escolas são
negócios, empregadores, gerentes, espaços de eventos e
centros comunitários. Estão ligadas a negócios locais e a
autarquias locais, estão visíveis para os meios de comunicação
local, são marcos no seio de uma comunidade.
Isto significa três coisas:
1. Alcançar impacto direto
As escolas podem ter um papel positivo em ajudar a
promover um futuro sustentável e a refletir sobre os
Objetivos Globais nas políticas e nas práticas. As escolas
podem fazer mudanças positivas nas medidas sobre
material de escritório, catering, gestão de sites,
fornecimento de energia, infraestruturas verdes, gestão de
jardins, produtos de limpeza, e muito mais. Desta forma, as
escolas podem diminuir a sua pegada energética e de
consumo de água, melhorar a biodiversidade local através
da criação de espaços de lazer amigos da natureza, e
apoiar a economia verde.
2. Trazer sustentabilidade para a vida dos alunos
Envolver os alunos na definição e implementação de
práticas sustentáveis na escola pode ajudá-los a
compreender e a aplicar estes princípios para além da sala
de aula. Eles vêem e experimentam em primeira mão
como as mudanças podem ser feitas e qual o impacto que
podem ter, e têm a oportunidades de adotar hábitos e
valores positivos que levam consigo e para fora da vida
escolar.
3. Agir como um exemplo para práticas sustentáveis
Uma vez que as escolas têm uma grande influência para
além dos seus alunos e staff, aplicar políticas sustentáveis
pode ajudar a promover, encorajar e normalizar escolhas
sustentáveis. Ao comunicar decisões sobre as políticas e
práticas a alunos e suas famílias, staff, fornecedores, meios
de comunicação local e decisores políticos, as escolas
podem mostrar o que é possível fazer e os benefícios e
práticas de agir positivamente pelo planeta.

As Alterações Climáticas no teu país
Os efeitos das alterações climáticas variam muito, dependendo
de onde estamos no mundo, e cada país tem que ter diferentes
considerações no que respeita à abordagem às alterações
climáticas, as diferentes políticas e práticas a levar a cabo. É
importante que os alunos entendam os aspetos globais das
alterações climáticas, mas também que tenham consciência das
questões e prioridades locais. Aplicar as questões e os conceitos
a pessoas, locais e situações que lhes são familiar irá,
igualmente, ajudar os alunos a entender as alterações climáticas.
Podem aceder facilmente a informação sobre o vosso
contexto específico para enriquecer as discussões e recursos
na sala de aula.

Exemplo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:
text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20hou
sehold%20waste.
Descubra mais sobre o vosso país aqui: https://www.climatelinks.org/where-wework#/countries/list

Leitura / Recursos:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/gener
al-geography/what-is-clima te-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Ensinar as Alterações Climáticas
O método expositivo versus outros sistemas de
aprendizagem
Alguns docentes acreditam que expor a matéria é a melhor forma
de ensinar. É a mais fácil e talvez a mais eficiente maneira de
transferir o conhecimento. Outros professores percebem que a
aprendizagem baseada no questionamento, colaborativa ou por
projetos (PBL) pode ser um método mais eficaz, uma vez que
mobiliza competências como a empatia, a resolução de
problemas, a colaboração, o pensamento crítico e a criatividade.
O dado curioso é que ambos os métodos têm vindo a ser
analisados por investigadores, existindo o mesmo volume de
estudos que afirmam que a “sua” abordagem preferida é a
acertada. Bem… não existe um santo graal. Ambos são
essenciais para um educação de qualidade. De facto, a idade
dos alunos, o tema, a escola e mesmo a cultura poderão exigir
abordagens diferentes.
Para ensinar sobre o clima e o meio ambiente, preferimos que os alunos
● adquiram uma compreensão mais autêntica e profunda sobre questões
globais
● sejam capazes de resolver problemas
● atuem.
O que queremos, na realidade? a) Alunos que memorizam
definições sobre as alterações climáticas para passar nos
exames? Ou queremos b) alunos que alteram o seu
comportamento e atuam em prol de um mundo mais
sustentável?
Nós preferimos a segunda opção. Ao permitir que os alunos criem
o seu próprio bioplástico ou bolhas de água comestíveis,
começarão a compreender que devemos evitar a utilização de
plásticos de uso único. Ao convidar os encarregados de
educação para ouvir os seus educandos explicar o que têm
aprendido, serão capazes de introduzir mudanças da base para
o topo. Ao conversar com alunos de um outro continente com
alterações climáticas diferentes, fazem amizade pelo mundo
inteiro e aprendem a valorizar o seu ambiente.
Foi por este motivo que decidimos não acrescentar um parâmetro de avaliação
ao nosso currículo.

Pedagogia
Então, qual é o melhor método para ensinar sobre alterações
climáticas e problemas ambientais? Há diferentes métodos.
Vamos explorar a aprendizagem colaborativa, o aprender

fazendo e a aprendizagem lúdica, a aprendizagem potenciada
pela tecnologia e a aprendizagem baseada em projetos (PBL).
Cada uma é distinta, embora por vezes se sobreponham.
Vamos dar um exemplo para cada abordagem.

Aprendizagem colaborativa
Os alunos podem aprender com os seus pares, professores,
especialistas, ou através de outras fontes. Atravessamos um
momento na educação em que os docentes estão a reinventar o
seu papel. Como eles dizem, passar de sábio a orientador. A
aprendizagem colaborativa tem várias abordagens: o
construtivismo social e o conetivismo. Em cada uma, o docente
assume um papel diferente e os alunos utilizam tecnologia
diferente.

Importante: Não resultará organizar os alunos em grupos logo no
início. Um professor deve explicar, contextualizar e instruir os
alunos antes de passar ao construtivismo e conectivismo.
Uma comunidade prática (Wenger and Lave, 1991) é um
grupo de pessoas que “partilham uma preocupação ou paixão
por algo que fazem e aprendem a fazê-lo melhor à medida que
interagem com regularidade”.

1: Construtivismo social (Vygotsky)
Os alunos aprendem uns com os outros em grupo, construindo o
seu conhecimento. Eles fazem tempestade de ideias, discutem e
partilham conteúdos, conhecimento e experiências e adquirem
novos conhecimentos. O docente é um facilitador e mentor e
encoraja os alunos a interagir e a trocarem ideias.
Opções tecnológicas: email, fóruns de discussão, chat, vídeo-conferências

Exemplo:
O docente explica o efeito estufa durante 15 minutos e coloca os
alunos em grupos de 5. Num grupo, os alunos discutem como o
seu comportamento em casa pode influenciar as causas das
alterações climáticas. Num outro grupo, os alunos fazem
tempestade cerebral sobre possíveis soluções. Seguidamente,
todos apresentam as suas conclusões aos restantes. O
professor guia todos os grupos e assegura-se de que a
informação partilhada está correta e de que todos os elementos
do grupo estão envolvidos.

2: Conectivismo (Siemens & Downes)

Os alunos aprendem ligando-se aos seus pares, websites,
professores, livros ou especialistas. A criação de uma rede de
aprendizagem pessoal (PLN) é essencial. Os discentes estimulamse mutuamente a envolverem-se em rede. Os professores guiam
os alunos e ajudam a avaliar as fontes de informação.Os alunos
publicam as suas reflexões num blogue ou numa wiki.

Utilização de tecnologia: redes sociais, wiki, blogues, website

Exemplo:
O professor explica o Efeito Estufa durante 15 minutos e pede
aos alunos para lerem sobre as causas das alterações climáticas
online. Os alunos entram em contacto com especialistas no
Twitter e fazem videochamadas com outros peritos. O docente
orienta os alunos na seleção de recursos relevantes de fontes
fiáveis. Alguns alunos confirmam dados nos livros. Os alunos
obtêm feedback dos docentes ou dos seus pares. No final da
aula, os alunos publicam as suas reflexões no seu blogue.

Aprender fazendo e aprendizagem lúdica
Os alunos podem aprender fazendo, nos chamados maker
spaces ou através de atividades lúdicas. A investigação tem
provado que a brincadeira e o aprender de forma interativa pode
desenvolver as suas competências linguísticas e sociais, a sua
imaginação, emoções e criatividade. A brincadeira ajuda a
potenciar a imaginação e dá à criança uma sensação de aventura.
Através disto, podem aprender competências essenciais como a
da resolução de problemas ou do trabalho em equipa. Por vezes
afirma-se com atividades e experiências práticas. Quando se toca
nos objetos, compreende-se melhor e estimulamos a memória.

Exemplo:
Um docente pediu aos alunos para pensarem sobre um mundo
sem dióxido de carbono com LEGO. Os alunos utilizaram tijolos
e criaram pequenas casas com energia solar, turbinas de vento e
bicicletas.
Nalguns casos, as atividade exigem um LEGO WeDo como em
“Prevenir Inundações” (https://education.lego.com/enus/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explore-phase),
mas outras vezes exige apenas os tijolos e a imaginação dos
alunos.
É importante mencionar que não é exigida a utilização recursos
dispendiosos como a LEGO. Arvind Gupta criou muitos
brinquedos a partir de lixo e tem um website. Gostarias de
construir o teu carrinho movido a energia solar? Vai a
http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Aprendizagem potenciada pela tecnologia
A tecnologia permite que os alunos visualizem, discutam,
recolham informação, avaliem e muito mais- mesmo a uma
escala global. Aqui estão algumas ferramentas que permitem
aos alunos aprender através da tecnologia:

Ecrã verde
A tecnologia do ecrã verde necessita de um ecrã ou parede
verde e de uma app (por exemplo Do Ink) no telemóvel ou no
tablet. A app permite substituir a parte verde por uma imagem
ou vídeo. Deste modo, os alunos conseguem criar vídeos num
estúdio, no passado, ou em qualquer outro lugar onde os leve a

sua imaginação.

Vídeo Stop motion
Os alunos podem criar vídeos stop motion videos com itens
pequenos (ex: LEGOs e uma app estúdio stop motion studio). Os
alunos criam um cenário, tiram uma foto com a app, mudam o
cenário, tiram nova foto e repetem até cerca de 100 vezes. A app

irá criar um vídeo de todas as fotos e as figuras LEGO começarão
a mover-se.

Realidade Virtual
Óculos de realidade virtual (RV) acessíveis podem ser comprados por um preço
tão baixo como $5 USD.

1: YouTube
O YouTube tem vídeo adequado para RV. Quando visionado num
smartphone, encontra-se um ícone. Assim que se carrega nesse
ícone, vê-se o nosso vídeo em duplicado e ligeiramente desfocado.
Coloca-se o smartphone nos óculos de RV e tem início um

espectáculo maravilhoso. Os nossos alunos podem visualizar o
vídeo a 360 graus. Quando se tem um câmera com ângulo a 360
graus, pode-se gravar os próprios vídeos.
2: Apps
Há várias apps para RV. Google Expeditions é uma app
gratuita magnífica que permite viajar até locais como o museu
do Louvre, recifes de coral, Machu Picchu, e muitos outros
locais.

Realidade aumentada
A realidade aumentada acrescenta uma camada extra ao que
se vê. Ao utilizar algumas apps num smartphone (Assemblr)
poderá inserir-se um tsunami, um esqueleto e muitos outros
objetos na mesa ou no chão da sala de aula que se podem
explorar a 3D, 360 graus.

Gamificação versus aprendizagem com base em jogos
Os alunos também podem aprender através de jogos de
computador. Então, qual é a diferença entre gamificação e
aprendizagem com base em jogos?

●

A aprendizagem com base em jogos usa elementos
de jogos para ensinar uma competência específica ou
atingir uma determinada aprendizagem. Os jogos são
utilizados para aprender.
Exemplo: os alunos usam o Minecraft para criar um mundo
ecologicamente sustentável.

●

Gamificação: A gamificação é a aplicação de elementos
de design de jogo em contextos de não-jogo. Durante as
suas aulas, os docentes usam conceitos populares de
jogos de computador como emblemas, crachás, níveis e
pontos, ou recorrem a sistemas de gestão de
aprendizagem (Moodle, Blackboard) com esses
elementos.
Exemplo: os alunos estão focados na poluição na sala
de aula e ganham pontos e emblemas, podendo
avançar de nível.

Aprendizagem baseada em Projetos e em
Problemas (PBL)
A aprendizagem baseada em problemas é uma abordagem
inquisitiva em que os alunos têm de se concentrar num problema
do mundo real e trabalhar em grupos ou independentemente para
o resolver. No caso de uma série de atividades que decorre ao
longo de vários momentos, também é designada aprendizagem
com base em projetos.
Exemplo:
Os alunos têm de encontrar soluções para as alterações climáticas ou outras
questões ambientais.

Alguns docentes afirmam que pedir aos alunos que memorizem
factos não faz sentido. Com frequência acreditam que a avaliação
também não faz muito sentido, uma vez que os alunos
conseguem encontrar toda a informação no Google.
Independentemente de o Google poder conduzir a websites com
informação incorreta ou até fake news, é importante ter
informação. Em suma: se não soubermos as capitais, os nomes
dos rios, a tabuada, a história do nosso país, como funciona o
corpo humano, etc, também não conseguiremos reservar um voo,

pagar uma despesa numa loja, construir um website ou ter uma
conversa telefónica decente.
Então, mudar para outros sistemas de aprendizagem é crucial
mas
- Nem sempre - todas as alternativas exigem instruções
para fornecer o contexto aos alunos
- O conhecimento é importante e não pode ser substituído pelo Google
- Tópicos, idades e culturas diferentes requerem uma abordagem diferente

Competências importantes
Sabiam que já há drones que podem ser controlados pela nossa
mente? Sabiam que Google Duplex permite que o nosso telefone
encomende pizza sem que a pessoa do outro lado repare que
estão a ter uma conversa com uma app?
Devido à inteligência artificial e a outras tecnologias, alguns
empregos irão desaparecer. Será fundamental que as pessoas
possuam competências que não possam ser substituídas pelas
máquinas. Essas competências são frequentemente designadas
de competências do século XXI.
Ao transitar para outras abordagens de aprendizagem, é
importante desenvolver estas competências:
● Criatividade
● Colaboração
● Resolução de problemas
● Empatia
● Pensamento crítico
● Comunicação
● Literacia tecnológica

Raciocínio Sistémico
É importante quando se analisam as causas e soluções
para as alterações climáticas e para identificar os passos
para um futuro mais sustentável.
Ajudar a estabelecer ligações
Raciocínio Sistémico é uma abordagem transformadora para a
aprendizagem, a resolução de problemas e a compreensão do
mundo. Os alunos são encorajados a recuar para poderem ver o
todo, em vez de se concentrarem apenas nas partes. Eles
aprendem a identificar pontos comuns e padrões entre as
pessoas, os locais, os acontecimentos e a natureza e a começar
a pensar sobre como se utilizam estas interligações para melhorar
o seu mundo.
Aumentar o empenho na aprendizagem
Para além de valorizar o currículo, o raciocínio sistémico pode
aumentar o empenho dos alunos na sua própria aprendizagem.
Eles encaixam as peças do puzzle, procuram reconhecer padrões,
e trabalham colaborativamente para fazer perguntas e obter
respostas interdisciplinares.
Desenvolver competências de resolução de
problemas
O raciocínio sistémico ajuda a equipar os alunos com as
competências de que necessitam para abordar os complexos
problemas sociais, económicos e ambientais que enfrentarão no
futuro. Enquanto procuramos soluções, ajuda afastarmo-nos de

uma forma de pensar linear simplista e identificar tipos de ação
mais eficaz.

4. Planos de Aula e Atividades
Plano de Aula
Uma vez aprovados, os Planos de Aula podem vir aqui.

Atividades

Algumas atividades dos professores:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiência de Germinação de sementes por Olivier (Bélgica)
Papel de sementes plantável por Kristine (Canadá)
Crie o seu forno solar por Koen (Bélgica)
Alterações Climáticas Go Bingo por Anne (Irlanda)
Criar um jardim vertical a partir de lixo por Stephen (EUA)
Círculo de Literatura por Marj (África do Sul)
Cultivo de plantas com 80% menos água via Aquaponia por Mike
(EUA)
Crie seus próprios Bioplásticos por Magdalena (Argentina)
Crie uma luz solar por Inês (Portugal)
Como fazer sua própria unidade de biogás por Olalekan (Nigéria)
Como fazer bolhas de água comestíveis, por Kristine (Canadá)
Como criar um carro movido a energia solar por Koen (Bélgica)
Matriz de Inteligências Múltiplas por Rene (África do Sul)
Encontre todas aqui: https://www.climate-action.info/learning-resources

Para a sua inspiração: Educação Bússola
A Bússola permite que os alunos façam um brainstorm sobre
um determinado objeto, pessoa, processo, focalizando N, E, S,
W: Natureza, Economia, Sociedade e Bem-estar. A ferramenta
permite que você descubra as vantagens e desvantagens
destas 4 direções. Desta forma, os alunos aprenderão que os
carros,as roupas, a carne, andar de avião, a sua escola podem

ter certos benefícios económicos, mas também uma pegada
ecológica.

Modelo:

Exemplo CAR:

Outros exemplos: a sua escola, telemóveis, calças de
ganga, ... Os exemplos dependem muito da cultura.
Enquanto os alunos ocidentais podem estar interessados
em explorar “Calças de Ganga”, “Chocolate”, os alunos
orientais têm outros interesses.

5. Projeto Ação Climática
Acerca do projeto
O Projeto de Ação Climática foi lançado em 2017 e dura 6 semanas em
outubro. Alunos de mais de 100 países em todos os continentes exploram,
discutem, criam e partilham descobertas para certos tópicos, postando um
vídeo semanal em www.climate-action.info. Desta forma, eles podem
partilhar descobertas sobre as causas, efeitos e soluções locais para as
alterações climáticas e tomar medidas. Ao assistir aos vídeos uns dos outros,
os alunos adquirem uma compreensão mais profunda das alterações
climáticas e das questões ambientais em todo o mundo. O projeto também
permite que eles tenham interações virtuais ao vivo e, por meio de webinars,
especialistas possam compartilhar experiências.
Durante os últimos anos, Rick Davis (chefe da Mars Mission, NASA), a
exploradora Céline Cousteau, Matt Larsen-Daw (Gerente de Educação da
WWF-UK) e muitos outros fizeram parte desses webinars. O projeto é
apoiado por Ministérios da Educação em 15 países. O projeto tem parceria
com a WWF e é apoiado por Jane Goodall, Princesa Esmeralda, Kumi Naidoo
e o presidente irlandês, para citar alguns.

O projeto é gratuito e tem vários objetivos:
- Os alunos podem aprender diretamente com colegas que vivem em
outros países.
- Os professores podem partilhar as melhores
práticas e preocupações por meio da plataforma.
Eles recebem orientações semanais
-

Atividades envolventes, como o envio de uma
mensagem a Marte e a plantação global de árvores
#PlantED (www.plant-ed.net)

Professores em todo o mundo podem inscrever-se gratuitamente via
https://www.climate-action.info/joinus

Impacto Passado: Consegues Fazer Isto!
Durante os últimos anos - como parte do Projeto de Ação Climática - a paixão e
experiência dos professores e a energia dos alunos têm causado um impacto
avassalador no seu país e comunidade. A lista a seguir está muito incompleta,
mas mostra como os esforços de alguns indivíduos pode levar a algo grande: uma
nova invenção, convocando governos, aliando-se a empresas, com ou sem
tecnologia. Dez histórias que causaram impacto:

Malawi - Plantação de árvores no Malauí
Durante os últimos anos - como parte do
Projeto de Ação Climática - a paixão e
experiência dos professores e a energia dos
alunos têm causado um impacto avassalador
no seu país e comunidade. A lista a seguir está
muito incompleta, mas mostra como os
esforços de alguns indivíduos pode levar a
algo grande: uma nova invenção, convocando
governos, aliando-se a empresas, com ou sem
tecnologia. Dez histórias de impacto:
Estudantes do Malauí ajudaram a liderar um
projeto para plantar 60 milhões de árvores ao
longo de quatro rios principais que
desembocam no Lago Chilwa. O objetivo de
Andrew Nchessie era replantar as árvores que
foram cortadas ao longo dos quatro rios
principais que trazem água para o lago Chilwa
e evitar que o lago seque novamente, um
cenário que ocorreu em 2018.
Consulte Mais informação:
https://www.climate-action.info/story/treeplanting-malawi Em 2020, o padre Benigno,
das Filipinas, plantará 1 milhão de árvores
num único dia.

Canadá - Impressão 3D para recuperar os recifes de coral
Estudantes canadianos conectaram-se com
especialistas - incluindo Catherine McKenna
(ministra canadiana do meio ambiente),
Celine
Cousteau
(neta
do
famoso
oceanógrafo Jacques Cousteau) e Chris
Lowe (especialista em tubarões) - por meio
do Skype e fizeram uma investigação sobre o
uso da impressão 3D para ajudar a
compensar a crise de branqueamento do
coral. Com a sua professora Kristine
Holloway, eles investigaram diferentes
materiais que seriam mais adequados para
recifes impressos em 3D e concluíram que o
calcário seria o melhor; dado que é feito de

criaturas marinhas orgânicas.
Recentemente, até foi instalado nas Maldivas
um recife para ajudar a salvar o coral. Os
alunos também têm vindo a criar bolhas de
água comestíveis.

Suécia - Visita ao Primeiro Ministro

Como podem provocar a mudança no vosso
país? A professora Emma Nääs levou os alunos
a uma visita de estudo à capital Estocolmo de
comboio.Eles visitaram o Primeiro Ministro e
mostraram a sua “invenção”: A Máquina da
Igualdade. E pediram mudanças substanciais.
Esta visita teve cobertura da televisão nacional.

Irlanda - Movimento Ponto Verde
A escola da Kate Muray na Irlanda teve de
fechar durante o Climate Action Project em 2017
devido ao Furacão
Ophelia, que causou
extensos prejuízos e perdas de vida no país. Ela
e os seus alunos focaram-se nos símbolos de
reciclagem utilizados nas embalagens e
repararam que eram inconsistentes e confusos.
Eles desenvolveram o Movimento POnto Verde
e convidaram o Ministro para agir pelo clima,
pedindo-lhe que alterasse os símbolos da
gestão de resíduos. Eles pediram uma mudança
nacional.
Mais tarde, receberam uma carta do presidente,
a dar-lhes os parabéns pelo seu trabalho. Uma
das alunas, Katelyn Culleton, fez o discurso de
abertura na primeira Assembleia Jovem do
Clima, que teve cobertura televisiva nacional.

EUA - Mala Solar
Koen Timmers decidiu aumentar o nível de
educação no campo de refugiados de Kakuma,
ao ensinar os alunos através do Skype. Para
isto, ele teve de enviar os seu próprio portátil
para o campo, estabelecer uma ligação de
internet local e energia. Ele pediu ao seu amigo
e professor americano Brian Copes (Alabama)
para pensar numa espécie de mala com um
painel solar e bateria, que pudesse fornecer
eletricidade a uma escola em África. Os alunos
do Brian demoraram apenas alguns meses até
desenvolverem uma mala que permite carregar
alguns portáteis e telemóveis por dia, e dar luz a

uma sala de aula. Brian, Koen e o professor
australiano Ken Silburn conheceram-se no
Dubai nesse mesmo ano e foi ken quem levou a
mala para o campo de refugiados.
Um ano mais tarde, Koen e Jennifer da TAG
construíram 2 escolas ecológicas no campo de
refugiados de Kakuma, com paineis solares
suficientes. Agora, nem o edifício das Nações
Unidas precisa de geradores a diesel. Podem
ler mais sobre a mala solar e as escolas aqui:
https://innovationlabschools.com

Nigéria - Usinas de Biomassa
Alunos nigerianos criaram as suas próprias usinas de biomassa com
o seu professor Olalekan Adeeko. Biomassa é material vegetal ou
animal usado para a produção de energia (eletricidade ou calor).
Quando terminaram, os alunos levaram as usinas para as suas
comunidades para substituir as fogueiras.

Indonésia - Eco-tijolos

Alunos indonésios aliaram-se a uma empresa (Texas Instruments)
para tornar a aprendizagem mais autêntica. Eles desenvolveram
eco-tijolos, o que lhes permite reciclar e reutilizar materiais para
desenvolver algo novo. Este projeto teve cobertura televisiva
nacional.

Bélgica - Convidar os pais para a sala de aula

Como podemos trazer a mudança? O
professor Olivier Dijkmans convidou os pais
dos alunos para a sua sala de aula para lhes
mostrar o que os alunos sentem sobre a
poluição, o uso da água, a reciclagem, o carro
como meio de transporte, e mostraram as
soluções dos alunos. Os pais debateram as
ideias dos filhos e esta abordagem é uma
forma de trazer a mudança.

EUA - Aquaponia
Os alunos de Mike Soskil têm vindo a fazer
ligações com alunos africanos há anos. Em
2018, eles falaram com alunos do Malawi,
que disseram que não tinham chuva
suficiente para regar as plantas. Por isso, os
alunos criaram uma solução com aquaponia,
que lhes permite plantar com menos 80% da
água necessária. Eles partilharam a sua
solução com os seus amigos do Malawi e
nesse mesmo ano, Mike foi convidado pela
Universidade de Oxford (Reino Unido) a
partilhar mais informações sobre este projeto.

50 países - Minecraft eco-mundo
A tecnologia tem o potencial de unir as
pessoas globalmente. O professor americano
Joe Fatheree decidiu constituir um servidor
Minecraft, permitindo aos alunos de todo o
mundo criar um novo mundo ecológico.
Durante todos os momentos do dia,
estudantes de 50 países construíram paineis
solares, server allowing students globally to
create a new, eco-friendly world. During every
moment of the day students across 50
countries built solar panels, hyperloops (meio
de transporte de passageiros) e outros
edifícios amigos do ambiente.

