Climate Action Project is a 6-week student-centred project, which involves more than 2.7 million
students across 146 countries. It is supported by governments in 16 countries as well as NASA and
WWF. The project aims to lead to a change of behaviour through education.
In the third week of the project (from 11th to 15th october), we had the opportunity to have a class
together with Moldovan students, so we were able to hear the experience of students who live in a
different country, with a different reality from ours. In that lesson, we started by introducing our
school and our town, along with its monuments and traditional food. We also learned about the
country, city and customs of these Moldovan students.
As far as the subject of climate change is concerned, they presented the causes and its effects, and
what we could do to contribute to improve the environment, just as we did. We shared videos and
PowerPoints we had produced in our classes. Finally, both classes tried to get to know each other
better, by asking what we usually do to contribute to the alteration of climate change and, on a more
personal side, what each of us does in our free time, and we concluded that although we have
different cultures, we share the same tastes, because above all we are just teenagers worried about
our future in this beautiful planet!
The icing on the cake was the game we played to find out how much we had learnt about climate
change, called “Who wants to be a millionaire”. We got all the answers right!
All the students participated in English, even the shiest ones. It was a different and wonderful
experience that we hope to repeat one day! All the work we’ve been doing in this project is inserted
by our teacher in the project international platform every week, making it available for teachers and
students all over the world. They can learn from our work and so can we!
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Some pictures of our class together with Moldova:

O “Climate Action Project” é um projeto para alunos que tem a duração de 6 semanas. Este
envolve mais de 2,7 milhões de estudantes de 146 países e é apoiado pelo governo de 16 países,
assim como a NASA ou o WWF. O projeto tem como objetivo uma mudança no comportamento
através da educação.
Na terceira semana do projeto (de 11 a 15 de outubro), tivemos a oportunidade de ter uma
aula em conjunto com estudantes da Moldávia, na qual ouvimos a experiência dos estudantes que
vivem noutro país, numa realidade diferente da nossa. Nessa aula, começamos por apresentar a
nossa escola e a nossa cidade, tal como os seus monumentos e as suas comidas tradicionais. Além
disso, aprendemos sobre o país, a cidade e os costumes dos estudantes da Moldávia
Relativamente às alterações climáticas, eles apresentaram as causas, efeitos e o que
podemos fazer para contribuir para que o ambiente melhore, tal como nós fizemos, partilhando com
eles os vídeos e PowerPoints que produzimos durante as aulas de inglês acerca deste assunto. Por
fim, ambas as turmas tentaram conhecer-se um pouco melhor fazendo perguntas sobre de que forma
contribuíam para o combate às alterações climáticas e, pelo lado pessoal, o que costumamos fazer
nos tempos livres. Chegamos à conclusão de que, apesar de termos diferentes culturas, partilhamos
gostos, até porque somos todos adolescentes que se preocupam com o nosso maravilhoso planeta!
A cereja no topo do bolo foi o jogo que jogamos para descobrir o quanto aprendemos sobre
as mudanças climáticas, chamado "Quem quer ser milionário". Nós acertamos todas as respostas!
Todos os alunos participaram em Inglês, até os mais tímidos! Foi uma experiência diferente e
maravilhosa que esperamos repetir um dia! Todo o trabalho que temos feito neste projeto é inserido
pelo nosso professor na plataforma internacional do projeto todas as semanas, disponibilizando-o
para professores e alunos em todo o mundo. Eles podem aprender com nosso trabalho e nós
também!
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