Projecto de Ação Climática
Semana de Boas Vindas

Caros Transformadores Globais!
Chegou o momento! Agora que damos o pontapé de saída para o Projecto de Ação
Climática, gostaríamos de começar por vos agradecer por se juntarem a nós neste
trabalho de agir em prol do ambiente e do planeta.
Durante as próximas duas semanas, vocês e os vossos alunos irão juntar-se a milhares de
outras salas de aula do mundo inteiro através do questionamento e da inovação para
explorar as alterações climáticas através das causas, soluções, ações e interações
especiais! Iremos interagir com convidados incríveis, incluindo peritos da WWF, NASA e
das NU.
Informação a reter:
● Site do Projeto de Ação Climática: https://www.climate-action.info
● Hashtag oficial: #ClimateActionP
● Contas Twitter: @ClimateActionP, @TakeActionEdu
● Coordenadores do Projeto: Koen Timmers e Jennifer Williams
● Datas do Projeto: 28 Setembro - 8 Novembro

Juntem-se a nós para celebrar este arranque na quarta, 23 Setembro às 9h (hora Europa
Central).
Damos-vos as boas-vindas!
Koen and Jen

Breve Apresentação do Projeto de Ação Climática
O Projeto de Ação Climática destina-se a guiar alunos dos 5-18 ao longo de uma

experiência de questionamento que durará 6 semanas e em que se abordarão temas
como as causas, os efeitos, as soluções e ação. O projeto terminará com o Global Student

Climate Action Day na sexta, 6 de Novembro das 8 - 14h (hora Europa Central), altura em
que nos uniremos numa celebração online global para mostrar projetos, trabalho e ações!

Para vos ajudar ao longo do trabalho, juntámos alguns dos melhores especialistas e
líderes nos campos da ciência e da sustentabilidade. As salas de aula e os docentes
também serão convidados a participar em webinars com peritos, conversas nas redes
sociais, discussões e trocas de vídeos inter-turmas, e trabalho de proximidade com a
comunidade.
À semelhança de todo o nosso trabalho Take Action Global, os projetos estão pensados
de forma flexível e passíveis de adaptação! Sabemos que as escolas participantes têm
horários diferentes, exigências diferentes e necessidades diferentes. Por isso, por favor
transformem o Projeto de Ação Climática no vosso próprio Projeto!
As atividades para cada semana estão desenhadas para ir ao encontro do currículo com
esperança de que as aulas e os recursos não sejam uma sobrecarga mas antes uma mais
valia e complemento para o trabalho que já se vai fazendo nas aulas. As atividades
poderão ser concluídas em tão pouco tempo como 1-3 horas por semana, mas muitos irão
optar por um maior aprofundamento e irão dedicar mais tempo ao projeto e aos temas.

Atividades Semanais
Existem seis planos de aula para 6 semanas. Cada aula segue o mesmo formato e inclui
as seguintes atividades:
● Fazer uma Pausa e Observar:
Está na hora de fazer uma pausa intencional, para refletir e observar. Aqui, os
alunos podem examinar a situação atual, crenças, perspectivas e a noção de
parcialidade.
● Explorar possibilidades
Aqui os alunos exploram todas as ideias e procuram inspiração. As atividades
incluem pesquisa, entrevistas e pedidos de feedback.
● Planear com optimismo
Cada semana os alunos acrescentam ideias através da construção de um projeto
desenhado para a ação.
● Ação coletiva

Cada aula semanal inclui uma ação coletiva. Os alunos trabalham de modo a
aumentar o acesso a ideias, informação, oportunidades através do contacto com
os outros, da colaboração, partilhas inovadoras, partilhas virtuais, webinars, e uma
conferência online para alunos.
Ícones:

Caixa de
Turma Ação
Climática/
Quadro
Digital

Cada semana, os alunos acrescentam uma
representação visual da sua aprendizagem:
Aprendizagem em sala: Os alunos devem criar uma
Caixa de Turma para a Ação Climática. Para o fazer,
devem arranjar uma caixa grande e adicionar em cada
um dos lados:
Lado 1: Semana 1 Causas
Lado 2: Semana 2 Efeitos
Lado 3: Semana 3 Ligações Globais
Lado 4: Semana 4 Soluções
Aprendizagem à distância: Os alunos devem contribuir
para um quadro digital. Ideias para criar um quadro
digital: (1) Google Slide Deck, (2) Jamboard, (3) Slides
Powerpoint.
Slide 1: Semana 1 Causas
Slide 2: Semana 2 Efeitos
Slide 3: Semana 3 Ligações Globais
Slide 4: Semana 4 Soluções

Aprendizagem
em sala de
aula

Cada aula semanal inclui opções para aprendizagem em
sala de aula e para ensino à distância. As turmas podem
alternar entre modelos de aprendizagem mistos,
conforme as necessidades. O Projeto de Ação Climática
está desenhado de forma flexível, indo ao encontro das
necessidades de todas as turmas.

Aprendizagem
à distância

Cada aula semanal inclui opções para aprendizagem em
sala de aula e para ensino à distância. As turmas podem
alternar entre modelos de aprendizagem mistos,
conforme as necessidades. O Projeto de Ação Climática
está desenhado de forma flexível, indo ao encontro das
necessidades de todas as turmas.

Calendário do Projeto de Ação Climática 2020
Semana

Datas

Temas

Ações Coletivas

1

9/28-10/4

Causas

A Lista Definitiva das Causas das Alterações
Climáticas

2

10/5-10/11

Efeitos

Mapa Global das Consequências das Alterações
Climáticas

3

10/12-10/18

Do Local para
o Global

Partilhas online entre turmas

4

10/19-10/25

Soluções

A Lista Definitiva das Soluções para as Alterações
Climáticas

5

10/26-11/1

Construção
através de
Interações

Webinars com Especialistas Reputados

6

11/2-11/8

Ações

Caixas para a Ação Global
Dia de Ação Climática Global para Alunos

Vídeos de Ação Semanal

O Projeto de Ação Climática tem como objetivo alterar as mentalidades dos alunos a nível
global. Parte desta abordagem centrada no aluno passa por ligar alunos de países e
continentes diferentes, de modo a que o seu processo de aprendizagem se torne global.
Cada semana, as turmas criam vídeos que serão publicados no website www.climateaction.info.
Com estes vídeos, os alunos serão capazes de partilhar as suas descobertas e de
aprender diretamente e/ou assincronamente com os seus pares. Isto é importante uma
vez que os impactos das Alterações Climáticas podem ser substancialmente diferentes
noutras partes do mundo.

Comunicação
● O website www.climate-action.info será a base para o nosso Projeto. Toda a
informação estará acessível aqui.

● Emails semanais com recursos, planos de aula e muito mais!
● Partilhas nas redes sociais através do Twitter, Instagram, e Facebook com a
hashtag #ClimateActionP
● Partilhas online ente turmas
● Conhece os facilitadores
● Conhece os embaixadores
● Conhece os parceiros

Vamos dar o pontapé de saída...juntos!
Para celebrar o início do Projeto de Ação Climática, convidamo-vos a partilhar a vossa
participação com o mundo! Temos o prazer de vos dar este emblema digital de
participante. Podem tomar a liberdade de o adicionar à vossa assinatura de email, ao
vosso website profissional, e de o partilhar nas redes sociais (ex: Twitter, Facebook,
Instagram). Aqui está uma sugestão de publicação para uma rede social ou boletim
informativo escolar:

Preparado para AGIR! A minha turma vai participar no Projeto de Ação Climática 2020!
Estamos ansiosos por nos juntarmos a milhares de outras turmas de mais de 100
países para, em conjunto, agirmos pelo planeta! #ClimateActionP #TakeActionEdu
@ClimateActionED @TakeActionEdu

Projeto de Ação Climática
Semana 1

Tópico: As Causas das Alterações Climáticas
Perguntas da semana:
- Qual é a vossa definição de alteração climática?
- O que provoca a alteração climática?
- Qual é o vosso papel relativamente às alterações climáticas?
Ação coletiva:
Cria de forma colaborativa a lista mais extensa das causas das alterações climáticas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma pausa e observar
Objetivo 1: Estabelecer uma definição partilhada de alteração climática. Atividades:
- Distinguir meteorologia vs. clima
- Começar a criar uma lista de especialistas em alterações climáticas
- Analisar as definições veiculadas por especialistas

1. Distinguir meteorologia vs. clima
Comece por ajudar os alunos a compreender as diferenças entre tempo/ condições
meteorológicas e clima.

Os alunos irão provavelmente compreender melhor a noção de meteorologia do que a de
clima. Comece por desenvolver uma definição de condições meteorológicas e a discutir
algumas das maneiras e instrumentos para analisar o tempo meteorológico.
Estabeleça o contraste entre tempo e clima. O Clima envolve alterações ao longo de
maiores períodos de tempo e estas alterações são muito mais lentas do que as do tempo
meteorológico (séculos/ décadas/ anos e não dias/ horas).
●
●
●
●
●

Illustrated TEDTalk: Is weather actually becoming more extreme?
NOAA: What’s the Difference between Climate and Weather?
NASA: What’s the Difference between Weather and Climate?
Climate Institute: Climate vs. Weather
Generation Genius: Learn about Weather and Climate for Kids

Tempo vs. Clima: Perguntas para confirmar compreensão
Aprendizagem em sala de aula: Escrevam perguntas em cartões, coloquemnas na Caixa do Projeto de Ação Climática, e retirem um cartão de cada vez
para discussão.

Aprendizagem à distância: Utilize uma ferramenta como Picker Wheel para
partilhar questões online com os alunos.

O tempo pode mudar num mesmo dia?

O tempo para amanhã será absolutamente
igual ao do dia de hoje?

Sim.

Não. O tempo muda rapidamente.

Como saberemos que o tempo mudou?

Se tivermos um Verão mais frio, isso
significa que o clima mudou?

O clima pode mudar todos os dias?

Como podemos medir as alterações
climáticas?

Como podemos saber que o clima mudou?

Ao olhar pela janela, ao medir a
temperatura, etc.
Não necessariamente. As alterações
climáticas são medidas ao longo de
décadas, por isso uma estação apenas
não possui dados suficientes para
comprovar isto.
Não. O tempo pode mudar todos os dias,
mas as alterações climáticas demoram
décadas.
Observem as leituras meteorológicas das
últimas décadas, tais como índices de
precipitação, temperatura, e tomem nota
das tendências que demonstrem que
algo mudou.
Os locais com temperaturas
habitualmente baixas podem vir a
registar aumentos de temperatura anuais;
locais habitualmente chuvosos/ com
neve podem ficar cada vez mais secos
todos os anos; podem registar-se
fenómenos meteorológicos extremos em
alguns locais, etc.

2. Começar a criar uma lista de especialistas em alterações climáticas

Os especialistas são pessoas de uma organização reputada que consideramos credíveis,
de confiança e relevantes (ao trabalhar com jovens podemos modificar os termos para
nos centrarmos no conceito de “especialista”). Considerem outras competências ou
qualidades que um especialista poderá possuir. Discutam o conceito de parcialidade e a
importância de fontes fiáveis em ciência e no trabalho de pesquisa.
Criar uma Lista de Competências/Qualidades dos Especialistas
Convidem os vossos alunos a partilharem um exemplo de um especialista de uma das
suas áreas de interesse (ex. Treinador de futebol = especialista).

Trabalhem em conjunto para pesquisar especialistas em alterações climáticas. Podem
ser pessoas individuais ou organizações. Reduzam a lista a 3-5 nomes relativamente aos
quais haja consenso. Mantenham a lista à mão.
3. Examinem as definições aceites pelos especialistas.

Agora que vocês e os vossos alunos compreendem a diferença entre clima e tempo e
têm uma lista de especialistas, chegou a altura de construir a vossa própria definição de
alteração climática. Há muitas definições. Podem pedir aos alunos que encontrem
algumas, as analisem e avaliem e selecionem uma que acreditam ser relevante e
aceitável.
Aqui estão algumas:

De acordo com a NASA, as alterações climáticas são alterações do
tempo previsto para um determinado local. Podem ser alterações no
índice de precipitação anual. Ou pode ser nos registos de temperatura
mensal ou sazonal. As alterações climáticas são também alterações no
clima normal do planeta Terra. Isto pode ser uma mudança na
temperatura média. Ou nos locais mais propensos a chuva ou neve. O
tempo poderá mudar em apenas algumas horas. O clima demora
centenas ou até mesmo milhares de anos a alterar.

De acordo com a National Geographic, as alterações climáticas (ou
aquecimento global) são o processo que leva o planeta a aumentar a
sua temperatura. A Terra tem vindo a aquecer uma média de 1°C acima
dos níveis pré-industriais e, embora não pareça, significa que tem
repercussões para muitos animais e pessoas no mundo inteiro.
Infelizmente, o aumento das temperaturas não significa que vamos
passar a ter tempo ameno agradável - as alterações climáticas tornarão
o nosso tempo bastante mais extremo e imprevisível.

De acordo com as Nações Unidas (UN), “alteração climática" significa
uma alteração no clima que é atribuída direta ou indiretamente à

atividade humana que altera a composição da atmosfera global e que é
cumulativamente observável durante períodos de tempo comparáveis.

Certifiquem-se que adicionaram a vossa lista de especialistas e a vossa
definição partilhada de alterações climáticas à vossa Caixa de Alterações
Climáticas (lado 1) ou Quadro Digital (Secção 1).

Explorar possibilidades
Objetivo 2: Compreender melhor as causas das alterações climáticas.

Os cientistas têm vindo a registar dados do clima terrestre desde que os termómetros e
outros instrumentos foram inventados. Têm também vindo a ser capazes de registar
índices de temperatura e precipitação e de como era a atmosfera terrestre antes de
haver humanos a habitar o planeta. Aqui está a informação de como os cientistas
conhecem a história do clima na Terra:
● https://www.climate.gov/maps-data/primer/past-climate
● https://www.ncdc.noaa.gov/news/how-do-scientists-study-ancient-climates

● https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-naturalhistory/2018/03/23/heres-how-scientists-reconstruct-earths-past-climates/
Agora é a altura de considerarmos a seguinte pergunta: O clima da Terra está a mudar?
Conduzam os vossos alunos através de um processo que os ajude a descobrir respostas
a esta pergunta.
1. Definir o problema a ser explorado: O clima da Terra está a mudar?
2. Desenvolver uma hipótese/ previsão. Convidem os vossos alunos a selecionar uma
hipótese:
● O clima da Terra está a mudar.
● O clima da Terra não está a mudar.
3. Pesquisar e recolher dados. É importante que os alunos percebam que têm de olhar
para os dados de forma objetiva. É frequente as pessoas quererem que a sua previsão
seja a correta, o que os leva a recolher apenas os dados que corroborem a sua hipótese.
Sublinhem a importância de analisar dados com uma mentalidade neutra, “como um
cientista”. Levem-nos a recolher evidências que corroborem e neguem a sua previsão.

Se tiverem alunos mais jovens, talvez queiram fazer isto em grupo-turma, juntos.
Os alunos podem ver os recursos dos seus especialistas. Adicionalmente, aqui estão
dados sobre o clima, para análise:
●
●
●
●

NASA Climate Data and Information
US Environmental Protection Agency Climate Change Indicators
World Bank Climate Change Knowledge Portal
Australian Government Climate Data Online

4. Analisar os dados e tirar conclusões. Os cientistas não podem publicar opiniões ou
palpites. Apenas podem publicar o que é passível de ser comprovado com dados.

Perguntar aos alunos:
● Serão alguns destes dados que analisámos mais relevantes para o nosso
problema do que outros?
● Gostarias de possuir mais algum outro dado?
● Qual das previsões é suportada pelos dados recolhidos?

● Como poderemos utilizar os dados para demonstrar às pessoas não pertencentes
à turma que o clima da Terra está a mudar?

Acrescenta as tuas descobertas (incluindo evidências de apoio) à Caixa de Ação
Climática de Turma (Lado 1) ou Quadro Digital (Secção 1).

Desenhar com otimismo
Objetivo 3: Qual é o vosso papel relativamente às alterações climáticas?

1. Antes de podermos começar a fazer ligações pessoais em relação ao problema das
alterações climáticas, será importante que os alunos compreendam quais as atividades
humanas mais responsáveis pelas alterações climáticas. Guiem os alunos para que
compreendam que precisam de aprender o que provoca as alterações climáticas, como
estas causas são mensuráveis e se os humanos para elas contribuem.
Vejam o episódio 12 de Cosmos: A Spacetime Odyssey: “A World Set Free.” Este
episódio dá uma perspectiva geral da pesquisa efetuada e dos dados existentes
relativamente à atividade humana e ao clima.
Outras fontes de dados e informação sobre as causas das alterações climáticas:
●
●
●
●
●

NASA: Causes of Climate Change
Climate Change in Australia: Global Climate Change
The Royal Society: The Basics of Climate Change
US Environmental Protection Agency: Causes of Climate Change
UN Sustainable Development Goals: Climate Change

2. Agora que os alunos compreendem as formas como os humanos contribuem para o
problema das alterações climáticas, é a hora de começar a estabelecer ligações. Nesta
atividade de final da semana, os alunos criam ligações a dois níveis: local e pessoal.
Ligação Local com as alterações climáticas
Explore como o clima está a mudar no seu país / área e as atividades locais que estão a
contribuir para as alterações climáticas. Convide os alunos a trabalhar em pares ou em

grupo para reunir e apresentar os dados à turma. Como é que a sua comunidade local se
compara ao país e ao mundo? Incentive os alunos a exibir visualmente as descobertas
para apoiar os seus esforços de pesquisa.
Ligação Pessoal com as alterações climáticas
Convide os alunos a escolher um dos principais setores que contribuem para as alterações
climáticas. Eles devem selecionar um com o qual tenham uma ligação pessoal, por
exemplo, moda, transporte, agricultura, desflorestação ou energia.

De seguida, peça a cada aluno para criar uma lista com quantas atividades humanas
possíveis estão relacionadas àquela indústria. Incentive-os a listar pelo menos 20
atividades humanas.

Atividade extra para alunos mais velhos ou alunos prontos para um desafio: Convide os
alunos a relatar os efeitos de cada atividade no clima.

Peça aos alunos que criem as suas próprias listas de turma de Causas das
Alterações Climáticas e adicione à Caixa de Ação Climática da Turma (Lado 1)
ou Quadro Digital (Seção 1).

Ação coletiva
Vamos ligar ideias, informações e oportunidades! Todos os alunos que participam no Projeto
de Ação Climática são convidados a fazer parte da Lista Final das Causas das Alterações
Climáticas conforme mostrado abaixo. Adicione atividades humanas conforme as que foram
identificadas pelos seus alunos e observe com eles enquanto a lista cresce e cresce. Vamos
fazer desta a lista mais longa de SEMPRE ... e, criada por JOVENS!

https://www.climate-action.info

Projeto Ação Climática Semana 1 Vídeo de Ações
Adicione o seu vídeo de ações da semana 1 em www.climate-action.info/user.

Atividades extra

Atividades extra para a sala de aula:
● Peça aos alunos que pesquisem e / ou façam um modelo do ciclo de carbono e da
fotossíntese
● Convide um cientista para a sua sala de aula para compartilhar a sua pesquisa climática.

Partilhe nas redes sociais:
Certifique-se de partilhar no Twitter, Facebook, e Instagram usando o hashtag
#ClimateActionP mencionando @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar em frente
Prepare-se para a Semana 2, Tópico: Efeitos das Alterações Climáticas. Os alunos irão examinar
os efeitos a nível local por meio de pesquisas e entrevistas intergeracionais. Peça aos alunos
que comecem a pensar num membro da família de uma geração diferente para entrevistar na
próxima semana.

Projeto Ação Climática
Semana 2

Tópico: Efeitos das Alterações Climáticas

Questões para a semana:
- Como posso partir da aprendizagem anterior e relacionar com ideias
novas?
- Como estão as alterações climáticas a causar impacto na minha
comunidade local?
- De que forma o acesso a múltiplas perspectivas pode fornecer uma
nova direção para a ação?
Ação coletiva: Co-crie um mapa mundo demonstrando os efeitos locais das
alterações climáticas---------------------------------------------------------------------------------------------

Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma pausa e observar
Objetivo 1: relacionar aprendizagens anteriores a novas ideias.
1. Reflita sobre as causas das alterações climáticas.

Antes de prosseguir com a análise dos efeitos das alterações climáticas, revisite e faça a análise
(1) da sua definição compartilhada de alterações climáticas, (2) a sua lista de especialistas de
confiança, (3) a lista estabelecida de causas das alterações climáticas e (4) as ligações pessoais
dos alunos às alterações climáticas. Use a sua Caixa de Ação Climática de Turma / Quadro
Digital como referência.

2. Planeie ligações globais.

Convide os alunos a assistir a vídeos enviados por outras salas de aula e alunos para ajudar a
desenvolver a compreensão das alterações climáticas em todo o mundo. Volte para a Lista
Definitiva de Causas das Alterações Climáticas. Peça aos alunos que examinem 3 a 5 outras

causas de atividades humanas que não haviam considerado na sua própria lista. Peça-lhes que
partilhem como essas atividades se relacionam com as causas que listaram.

3. Prepare-se para a sua semana 3 partilhas online entre turmas.

Na próxima semana, encorajamos a ter uma videochamada com uma sala de aula do Projeto
de Ação Climática de um país diferente. Visite o site do projeto, comece a ligar-se com os
professores e identifique uma turma que esteja interessada numa ligação.

Explore possibilidades
Objetivo 2: Explore os efeitos das alterações climáticas no nosso planeta a nível local.

Os Efeitos das alterações climáticas podem ser vistos em:
●
●
●
●

Flora (plantas)
Fauna (animais)
Padrões climáticos
Atividade e estilo de vida humano

1. Peça aos alunos que comecem a compreender os efeitos das alterações climáticas ao
nível local em (1) plantas, (2) animais, (3) padrões climáticos e (4) atividade humana.

Opções de fluxo de trabalho dependendo da dinâmica do grupo:
1. Divida a turma em quatro grupos, atribuindo a cada grupo uma categoria de

pesquisa
2. Convide cada aluno a pesquisar todas as quatro categorias
3. Trabalhe com a turma a pesquisa das quatro categorias
Recursos recomendados:
Efeitos das Alterações Climáticas (Global)

● Climate Change Effects - NASA

Recursos recomendados:
Efeitos das Alterações Climáticas
(Localizado)
● Africa

● USCB – Effects of Climate Change
● UN – SDG13: Climate Action
● Climate Change Impact on Coral
Reefs
● WWF – Effects of Climate Change
● Global Warming Impacts – Union of
Concerned Scientists
● EU - Climate Impacts

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asia
Australia
Caribbean
Europe
Latin America
Micronesia
Middle East/North Africa
SE Asia
South America
United States
United States

2. Finalize a lista de sua turma com os 4 principais efeitos das alterações climáticas em
_______ (preencha sua área local).

Com a turma, analise todas as ideias que oferecem evidências de apoio (dados),
recursos visuais (fotos / vídeos) e depoimentos pessoais.
Trabalhe em grupo para concluir a lista que deverá ter:
-

1 efeito local nas plantas
1 efeito local nos animais
1 efeito local nos padrões climáticos
1 efeito local em atividade/estilo de vida humano

Aprendizagem pessoal: peça aos alunos que votem nas decisões finais da
categoria.

Ensino à distância: use ferramentas como Padlet, Formulários Google ou
Flipgrid para permitir que os alunos revejam as ideias e possam votar nas
melhores por categoria.

Mantenha esta lista à mão pois terá que voltar à mesma dentro em breve.

Planear com otimismo

Objetivo 3: Aceda a novas perspectivas para determinar o curso de ação.

1. Conversa intergeracional .

A pesquisa envolve métodos quantitativos e qualitativos.
Pesquisa quantitativa

Pesquisa qualitativa

Dados

As informações envolvem
quantidades (números)

As informações são descritivas
(idioma)

Conceptual

Assume uma realidade fixa e
mensurável

Assume uma realidade dinâmica e
negociada

Métodos

Dados recolhidos por meio de
medições

Dados recolhidos por
observação e entrevistas

Análise

Dados analisados através de
comparações numéricas e
inferências estatísticas

Dados analisados por temas a
partir de descrições de
Informadores

Divulgação

Dados divulgados através de
análises estatísticas

Dados divulgados na língua do
informante

Minichiello, V. (1990). In-Depth Interviewing: Researching People. Longman Cheshire.

Para além de usar métodos de pesquisa quantitativa para examinar as causas e efeitos das
alterações climáticas em termos de números, a pesquisa qualitativa pode fornecer percepções
para fortalecer seus esforços e interpretações.

Como aprendemos na semana 1, as alterações climáticas ocorrem durante longos períodos de
tempo. Portanto, esta é uma oportunidade ideal para o diálogo entre gerações.
Para esta atividade, os alunos irão preparar perguntas para entrevistar familiares de uma geração
diferente. As perguntas devem estimular a conversa sobre os efeitos das alterações climáticas a
nível local em termos de (1) plantas, (2) animais, (3) padrões climáticos e (4) atividade humana.
Em turma, conclua os protocolos de entrevista (formulários de entrevista) que devem incluir:
1. Espaço para adicionar o nome do aluno e idade

2. Espaço para adicionar nome do familiar e idade
3. Mensagem para ler explicando o Projeto de Ação Climática e o objetivo da entrevista

4. Enumere os 4 principais efeitos das alterações climáticas em _______. para
compartilhar e reação
5. 3 a 5 perguntas com espaço para registar as respostas
6. Mensagem para ler mostrando agradecimento
Cada aluno deve ter uma cópia do protocolo de entrevista para levar para a entrevista. As
entrevistas podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou por videochamadas.
Dê tempo aos alunos para fazerem as entrevistas aos seus familiares.
Depois dos alunos terem completado as entrevistas com sucesso, volte ao grupo de turma para
compartilhar dados qualitativos (ideias compartilhadas pelos entrevistados) e pesquisar temas.
Considere a possibilidade de convidar os pais para a sala de aula, para que os alunos possam
apresentar as suas descobertas e trazer mudanças para casa também.

2. Revisite, reflita e reveja.
Volte à lista final dos 4 principais efeitos das alterações climáticas na lista _______. Com
os seus novos dados qualitativos, reflita sobre suas respostas anteriores e faça as revisões
necessárias.
Relacione ideias às indústrias de ligação pessoal (a partir da semana 1). Como é que essas
novas ideias se relacionam com a sua aprendizagem anterior?

Adicione os 4 efeitos principais finais das alterações climáticas na lista _______ da
caixa de ação climática da turma (lado 2) ou quadro digital (seção 2)

Ação coletiva
Vamos relacionar ideias, informações e oportunidades! Partilhe ideias além das paredes da sua
sala de aula. Adicione a sua lista final dos 4 principais efeitos das alterações climáticas na
lista _______ neste quadro de colaboração da semana 2. Observe como os seus pares globais
adicionaram as suas próprias listas ao quadro.

Projeto Ação Climática Semana 2 Vídeo de Ações

Adicione o seu Vídeo de Ações da Semana 2 em www.climate-action.info/user.

Atividades extra

Atividades extra para a sala de aula:
●
●

Entreviste proprietários de empresas locais para ver se eles estão a alterar os seus
modelos de negócios ou a planear adaptar-se aos efeitos das alterações climáticas.
Use LEGOs, Minecraft, materiais de arte ou papelão para permitir que os seus alunos
visualizem conceitos ou criem protótipos.

Partilhe nas redes sociais:
● Certifique-se de partilha no Twitter, Facebook, e Instagram usando o hashtag
#ClimateActionP mencionando @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar em frente
Prepare-se para a Semana 3, Tópico: Ação Climática do Local ao Global. Os alunos irão
examinar os efeitos a nível global e envolver-se numa troca virtual de aula para aula. Certifiquese de fazer ligações com antecedência e verificar os fusos horários.

Projeto Ação Climática
Semana 3

Tópico: Ação Climática:Local para Global
Questiões para a semana:
- Como posso desenvolver a aprendizagem anterior para ligar a novas
ideias?
- Quais são os efeitos das alterações climáticas no nosso planeta?
- De que forma os dados podem ser usados para prever o impacto
futuro das alterações climáticas?
Ação coletiva: Partilhas online entre turmas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma pausa e Observar
Objetivo 1: Relacionar aprendizagens anteriores com novas ideias.
1. Reflita sobre as causas e efeitos das alterações climáticas.
Antes de prosseguir para a Ação Climática: Local para Global, revisite e faça a análise (1) à
sua definição de alterações climáticas, (2) causas e efeitos estabelecidos das alterações
climáticas e (3) ligações pessoais com as alterações climáticas. Use a sua Caixa de Ação
Climática de Turma / Quadro Digital como referência.

2.Planeie ligações globais..
Convide os alunos a assistir a vídeos enviados por outras salas de aula e alunos para ajudar a
desenvolver a compreensão das alterações climáticas em todo o mundo. Volte à lista definitiva
de causas das alterações climáticas. Examine todas as novas causas que foram adicionadas
por outras turmas.

Explore possibilidades

Objetivo 2: Explore os efeitos das alterações climáticas no nosso planeta ao nível
global.

1. Aprenda com os alunos como especialistas fiáveis.
Sabendo que os alunos de outras turmas passaram pelo mesmo processo para determinar os
seus 4 principais efeitos das alterações climáticas, a confiança pode ser estabelecida criando
uma comunidade de especialistas confiáveis. Volte ao Mapa Global dos Efeitos das Alterações
Climáticas para ver as ideias partilhadas por outras salas de aula.
Peça aos alunos que examinem de um modo geral os novos efeitos em diferentes áreas do
mundo.
Selecione de 1 a 2 locais e observe as causas (vendo a Lista Definitiva das Causas das
Alterações Climáticas) e, em seguida, os efeitos (Mapa Global dos Efeitos das Alterações
Climáticas) na mesma área.

2. Use ferramentas de pesquisa online para conhecer a àrea que foi selecionada.
Peça aos alunos que considerem experiências, necessidades e desafios dos residentes locais.
Como é que essas experiências, necessidades e desafios se relacionam com as suas?

Adicione os efeitos globais identificados na Caixa da Ação Climática da Turma (Lado
3) ou Quadro Digital (Seção 3). Adicione um mapa e desenhe fisicamente as linhas
de ligação de onde está para outros locais onde se está a conectar a pessoas / ideias.

Planeie com otimismo
Objetivo 3: Use os dados para prever os impactos das alterações climáticas no futuro

1. Defina o problema a ser explorado. Se a temperatura média da Terra subisse 1,5 ou 2 graus
Celsius, isso teria um grande impacto nos animais, plantas, padrões climáticos e atividade
humana?

Dê tempo aos alunos para pesquisarem quais podem ser os possíveis efeitos das alterações
climáticas no futuro. Dependendo do seu cronograma e da idade / experiência dos alunos, isso
pode ser feito individualmente, em grupos ou em turma.
É importante que os alunos entendam que devem olhar os dados de maneira objetiva. Algumas
fontes de dados e informações sobre os possíveis efeitos futuros das alterações climáticas:

● IPCC - Global Warming of 1.5 degree C
● Long Term Effects of Climate Change
● NASA: Why Global Temperatures Matter
2. O que está em jogo se não agirmos? Reveja este recurso do WWF e informações sobre o
Acordo de Paris aqui e aqui.
Considere os efeitos nas plantas, animais, padrões climáticos e atividade humana que identificou
na Semana 2. Comece a considerar ações específicas que podem ajudar a prevenir mais
problemas e efeitos nessas quatro áreas.

Ação Coletiva
Vamos relacionar ideias, informações e oportunidades! Agora é a hora de se envolver no seu
intercâmbio virtual de aula para aula.

Aprendizagem em sala de aula: converse com os seus alunos sobre a etiqueta
apropriada em videoconferência. Use ferramentas como Zoom, Whereby ou o
Teams para ligações virtuais entre salas de aula.

Aprendizagem à Distância: Use ferramentas como o Zoom ou o Teams para
fazer videochamadas, ou experimente o Flipgrid ou o Padlet, no caso de os
alunos não conseguirem aceder a chamadas síncronas.

1. Visite o website do projeto de Ação Climática e identifique uma turma que esteja
interessada numa partilha online. Isto estará visível através de #VX no vosso perfil.
2. Envie uma mensagem ao professor e combine dias, horários e plataforma para
videoconferência.

3. Prepare os alunos para a videochamada. Converse com os alunos sobre tópicos
de discussão, papéis e comportamentos online.
4. Depois da partilha online, envie uma mensagem de agradecimento pelo tempo
despendido e pela partilha de perspetivas sobre as alterações climáticas.

Projeto de Ação Climática Semana 3 Vídeo das Ações
Submete o teu vídeo da Semana 3 em www.climate-action.info/user.

Atividades Extra

Atividades extra para a sala de aula:
●

Os alunos podem pesquisar as diferenças nos efeitos futuros das alterações climáticas,
se a temperatura aumentar entre 2℃ e 3℃.

Partilha nos social media:
● Partilha no Twitter, Facebook, e Instagram usando a hashtag #ClimateActionP e
identificando @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar mais à Frente
Preparar a Semana 4, Tópico: Soluções para as Alterações Climáticas. Os alunos irão criar
uma lista de soluções que qualquer indivíduo, organização ou governo pode tomar, e
começar a trabalhar num plano para o seu próprio projeto de Ação Climática “fora-dacaixa”.

Climate Action Project
Semana 4

Tópico: Soluções para as Alterações
Climáticas
Perguntas da semana:
- Como posso desenvolver aprendizagens anteriores e conectá-las a
novas ideias?
- Que ações podemos individualmente realizar para abordar a crise
climática?
- Que medidas podem as organizações e governos tomar para combater
a crise climática?
- Que ações pode uma pessoa/turma realizar para fazer a diferença?
Ação coletiva: Co-criar uma lista de ações para combater a crise climática -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma Pausa e Observar
Objetivo 1: Ligar aprendizagens anteriores a novas ideias.
1. Refletir sobre as causas e efeitos das alterações climáticas.

Antes de começar com as Soluções para as Alterações Climáticas, revejam (1) a vossa
definição de alterações climáticas, (2) estabeleçam causas e efeitos das alterações
climáticas que a nível local, quer a nível global, e (3) ligações pessoais às alterações

climáticas. Use a sua Caixa de Turma das Alterações Climáticas/Quadro Digital como
referência.
2.Relacione com outras ações globais.

Convide os alunos a assistir a vídeos submetidos por outras turmas e alunos e ajude-os a
desenvolver um maior conhecimento sobre as alterações climáticas em todo o mundo.
Regresse à Lista Definitiva das Causas das Alterações Climáticas, ao Mapa Global dos
Efeitos das Alterações Climáticas e à vossa experiência online. Considere as ligações (entre
pessoas e ideias) que podem criar.

Explorar possibilidades
Objetivo 2: Compreender o impacto da mudança de comportamentos individuais e
coletivos sobre o clima.

1. Considere a seguinte questão: O que é que cada indivíduo, organização ou governo
pode fazer para responder à crise climática?

Peça aos alunos para começarem a pensar em soluções para o clima. Peça para eles
tomarem nota se essas soluções são a nível individual ou coletivo. Aqui estão algumas
ideias para ajudarem a começar, assim como alguns recursos para explorar:

Ações Individuais

● Mudar para lâmpadas mais
eficientes
● Fazer uma dieta vegan
● Mudar para um carro elétrico ou
híbrido
● Utilizar menos o avião
● Caminhar ou andar de bicicleta em
vez de usar um carro para a escola
ou trabalho
● Comer produtos locais ou começar
a fazer a sua própria horta

Ações Coletivas de
Organizações/Governos

● Desenvolver energias renováveis e
verdes
● Construir mais infraestruturas
rodoviárias e opções para o
trânsito em massa
● Banir HFCs (químicos usados nos
frigoríficos/ar condicionados)
● Proteger e restaurar ecosistemas
● Apoiar os pequenos agricultores e
produtores em vez das grandes
multinacionais

● Fazer compostagem
● Plantar Árvores

Recursos recomendados:
● Most effective individual steps to
fight climate change – phys.org
● Take Action – Climate Generation
● 6 Critical Climate Actions –
Rainforest Alliance
● What You Can Do to Fight Climate
Change - WWF
● What Can We Do to Help? – NASA
Climate Kids

● Limitar as emissões de carbono e
outros gases poluentes
● Exigir que os edifícios sejam
energeticamente mais eficientes
● Expandir programas de reciclagem
● Desenvolver programas para
reduzir o desperdício alimentar
Recursos recomendados:
● UN – Paris Climate Agreement 101
● Center for Climate and Energy
Solutions
● Five Things Governments Should
be Doing – UN Climate Action
Summit
● Ways Community Planning Can
Fight Climate Change

2. Analizar dados e tirar conclusões.

Baseados na pesquisa, os alunos desenvolvem uma lista de ações que podem ser
tomadas por pessoas individuais, comunidades e governos para combater as
alterações climáticas.
Individualmente, em grupo ou numa turma, classificam estas ações do maior para o
menor impacto. Assegure-se que os alunos estão a utilizar dados e pesquisa para
criar e justificar esse ranking.

Adiciona soluções que identificaram à Caixa de Ação climática (lado 4) ou ao
quadro digital (Secção 4).

Atividades Extra: Considera formas de partilhar a lista com a tua escola e/ou a comunidade
local. Com quem e como irás partilhar a tua mensagem?

Ação coletiva
Vamos juntar ideias, informação e oportunidades! Todos os alunos que participam no
Projeto de Ação Climática estão convidados a juntar-se à Lista de Soluções para as
Alterações Climáticas. Adicione soluções (individuais ou organizacionais) identificadas
pelos alunos e vejam a lista a aumentar. Encorage os alunos a adicionar novas ideias
(invenções, criações, ideias - aqui estão alguns exemplos
https://www.climateaction.info/learning-resources). Vamos fazer a maior lista de SEMPRE … e feita por JOVENS!

Planear com otimismo
Objetivo 3: Planear para a ação climática.

O Projeto de Ação Climática está desenhado para empoderar os alunos a agir por um
planeta mais sustentável. Durante as próximas semanas, os alunos terão a oportunidade
de planear todo o processo de criação de uma solução para as alterações climáticas.
1. Neste momento, os alunos devem olhar para a Caixa de Ação Climática e ter em
consideração as causas, os efeitos, as ligações globais e as soluções. Considerem a
jornada de aprendizagem e partilhem as vossas reflexões.
Aprendizagem em sala de aula: Junte os alunos num círculo (sentados no
chão, em cadeiras, ou no exterior) com a Caixa de Ação Climática no centro
do grupo.

Aprendizagem à distância: Reuna os alunos numa videochamada e peça para
todos terem a câmara e o som ligados. Use o quadro digital como referência.

2. Discuta o termo “fora da caixa.”

Com a caixa de Ação Climática à mão, comece por considerar ideias “fora da caixa” (e até
“dentro da caixa”) para AÇÕES. As ações podem ser sob a forma de partilha de
informação, campanhas de sensibilização, representações, exposições de arte,
oportunidades, ou até invenções. Aqui estão alguns exemplos de ações do Projeto de
Ação Climática anteriores:
[adicionar exemplos anteriores]
3. Estão prontos para começar o vosso próprio Projeto de Ação Climática”? Os professores
podem preferir que os alunos trabalhem de forma independente, em grupos ou numa
turma. Durante as próximas semanas, os alunos irão passar pela (1) fase de planeamento
para a (2) fase de construção e depois para a (3) fase da ação.
4. Planear o projeto.
Está na hora de desenvolver o plano. Comece por verificar as soluções que surgiram esta
semana. Quais são aquelas que farão a maior diferença? Quais são as que vão ao encontro
das ideias inicialmente exploradas na Semana 1 e com as quais teve uma ligação pessoal?
Quais as que se adequam aos constrangimentos com os quais tem trabalhado? Quais as
que terão um impacto maior?
Peça aos alunos para fazer um mapa (com palavras e imagens) das ideias a implementar.
Neste plano, os alunos devem incluir:
●
●
●
●
●
●

Objetivos e resultados esperados
Responder à questão “Qual o aspeto do sucesso?”
Tarefas que terão que completar com as pessoas e um cronograma
Lista de recursos a utilizar
Como medir o sucesso
Formas de partilhar e dar acesso a outros
Os alunos devem documentar os planos e preparar-se para a Semana 5 e a Fase
de Construção.

Projeto de Ação Climática Semana 4 Vídeo das Ações
Submeta o vídeo da tua ação da Semana 4 em www.climate-action.info/user.

Atividades Extra
Atividades extra para a sala de aula:
●

Explora o Engineering Design Process with these activities.

Partilha nos social media:
● Partilha no Twitter, Facebook, e Instagram usando o hashtag #ClimateActionP e
identifica @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar em Frente
Prepare a Semana 5, Tópico: Criar através da Interação. Os alunos irão trabalhar no seu
Projeto de Ação Climática na fase de construção e construir as suas ideias interagindo
com outros, tanto a nível local como a nível global.

Projeto de Ação Climática
Semana 5

Tópico: Criar através de Interação
Questões da semana:
- Como posso criar algo a partir do que aprendi e conectar com novas
ideias?

- Como podemos construir aprendizagem e ideias através da interação
com os outros?
- Como pode uma pessoa/turma fazer a diferença através do
planeamento e ação?
Ação coletiva: Junte-se com elementos da comunidade para partilhar,
aprender, construir e agir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma Pausa e Observar
Objetivo 1: Ligar aprendizagens anteriores a novas ideias.
1. Refletir sobre as causas e efeitos das alterações climáticas.

Antes de começar com as Soluções para as Alterações Climáticas, revejam (1) a vossa
definição de alterações climáticas, (2) estabeleçam causas e efeitos das alterações
climáticas que a nível local, quer a nível global, e (3) ligações pessoais às alterações
climáticas. Use a sua Caixa das Alterações Climáticas/Quadro Digital como referência.
2.Relacione com outras ações globais.
Volte para a Lista Definitiva de Causas das Alterações Climáticas e ao Mapa Global dos
Efeitos das Alterações Climáticas e à sua experiência de partilha online. Considere as

ligações (tanto de ideias como de pessoas) que estão a criar. Adicione qualquer nova
ligação à caixa (lado 3).

Explorar possibilidades
Objetivo 2: Construir ideais a partir de interações

1. Antes de ir para a fase de construção, os alunos devem pedir feedback do seu plano.
Os alunos podem pedir feedback a:
●
●
●
●

Colegas
Professores/diretor
Membro da comunidade
Especialista na área

2. Os alunos devem ser específicos nas partes do plano sobre as quais pretendem obter
feedback.
3. Os alunos devem considerar se o feedback poderá ser gravado ou registado (por
escrito, vídeo, entrevista).
4. Os alunos devem sempre agradecer a feedback de alguma forma (agradecimento oral
ou escrito, mensagem de vídeo, etc).
Aprendizagem em sala de aula: Ao pedir feedback, as interações devem ser
com um membro da comunidade escolar ou com um membro da família. Se
for pedido feedback a um especialista, o professor ou um membro da família
devem estar presentes na videochamada ou por telefone.

Aprendizagem à distância: Ao pedir feedback, as interações devem ser com
um membro da comunidade escolar ou com um membro da família. Se for
pedido feedback a um especialista, o professor ou um membro da família
devem estar presentes.

Façam alterações ou revisões ao vosso plano tendo por base o feedback recebido. O
plano final irá levar-vos à próxima fase.

Atividades Extra: Peguem na Caixa de Turma de Ação Climática ou no Quadro
Digital e apresenta as ideias (das causas aos efeitos e às soluções e às vossas
ideias “fora da caixa”) para informar os outros sobre as alterações climáticas e as
vossas ações

Planear com otimismo

Objetivo 3: Criar um plano para a ação

Fase de Construção. Os alunos devem usar este tempo para construir as suas soluções a
apresentar na Semana 6 durante a Fase de Ação. Lembre-se que as ações serão
diferentes de turma para turma e podem incluir campanhas, experiências, invenções, ou
outras ideias que sejam relevantes e significativas para os alunos.

Ação Coletiva
Vamos juntar ideias, informação e oportunidades! Todos os alunos e professores estão
convidados a juntar-se à nossa semana de webinars com peritos.
[ADICIONAR CRONOGRAMA DE WEBINARS AQUI]
●
●
●
●
●

Segunda:
Terça:
Quarta:
Quinta:
Sexta:

Mensagem para Marte - adicionar link + informação here

Projeto Ação Climática Semana 5 Vídeo de Ações
Submete o vídeo da Semana em www.climate-action.info/user.

Atividades Extra

Atividades extra para a sala de aula:

●

Considere apresentar as vossas ideias a outros intervenientes que possam estar
interessados nas vossas ações. Podem incluir cientistas, organizações, membros
da comunidade, ou pais.

Partilha nos social media:
● Partilha no Twitter, Facebook, e Instagram usando a hashtag #ClimateActionP e
identificando @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar em Frente
Preparar a Semana 6, Tópico: Ações Climáticas. Estão interessados em que os alunos
apresentem as suas ideias sobre a ação climática? Por favor, preencha este formulário.

Projeto de Ação Climática
Semana 6

Tópico: Ações Climáticas
Questões da semana:
- Como posso criar algo a partir do que aprendi e conectar com novas
ideias?
- Como pode uma pessoa/turma fazer a diferença através do
planeamento e ação?
Ação coletiva: Junte-se a uma comunidade de pessoas transformadoras
para partilhar, aprender, construir e agir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para o professor: Todas as atividades e recursos devem ser revistas e adequadas à
faixa etária dos alunos. Algumas atividades/ recursos podem ter de ser adaptadas para
as crianças mais novas.

Fazer uma Pausa e Observar
Objetivo 1: Ligar aprendizagens anteriores a novas ideias.
1. Refletir sobre as causas e efeitos das alterações climáticas.

Antes de começar com as Soluções para as Alterações Climáticas, revejam (1) a vossa
definição de alterações climáticas, (2) estabeleçam causas e efeitos das alterações
climáticas que a nível local, quer a nível global, e (3) ligações pessoais às alterações
climáticas. Use a sua Caixa das Alterações Climáticas/Quadro Digital como referência.
2.Relacione com outras ações globais.
Volte para a Lista Definitiva de Causas das Alterações Climáticas e ao Mapa Global dos
Efeitos das Alterações Climáticas e à sua experiência de partilha online. Considere as

ligações (tanto de ideias como de pessoas) que estão a criar. Adicione qualquer nova
ligação à caixa (lado 3).

Explorar possibilidades
Objetivo 2: Preparar Projetos de Ação Climática e partilhá-los com o mundo.

Agora que os projetos estão concluídos, estabeleça de que forma irá fazer passar a
mensagem. Irão criar vídeos de sensibilização, websites, flyers, representações na escola?

Planear com Otimismo

Objetivo 3: Juntar -se a uma celebração global de AÇÕES!

Professores e alunos estão convidados a participar no Dia de Ação Climática Global para
Alunos.
Aqui estão os detalhes:
● Dia: Sexta, 6 de Novembro
● Horário: 8am - 2pm ET
● Link para Registo:
Aprendizagem em sala de aula: Se se juntarem a nós a partir da sala de aula,
assegure-se que todos os alunos têm acesso à informação (ver, ouvir,
contribuir).

Aprendizagem à distância: Se estão a juntar-se a nós e estão em aprendizagem
à distância, conversem com os alunos sobre o comportamento a adoptar na
videoconferência, incluindo o uso de vídeo, áudio e chat.

Ação Coletiva
Vamos partilhar ideias, informação e oportunidades! Todos os alunos e professores
estão convidados a:

Partilhar fotos/vídeos da vossa Caixa de Turma de Ação Climática ou Quadro Digital,
adicionando-os a este mural do Padlet.

Atividades Extra

Atividades extra para a sala de aula:
●

Cria um plano para prolongar o Projeto de Ação Climática na sala de aula, tornandoo num projeto anual. Se optar por esta estratégia, por favor, contactem o Koen e a
Jen, pois temos disponíveis algumas oportunidades para um número reduzido de
turmas.

Partilha nos social media:
● Partilha no Twitter, Facebook, e Instagram usando a hashtag #ClimateActionP e
identificando @ClimateActionED e @TakeActionEdu.

Olhar mais à Frente
Adiciona links para um próximo projeto, novas oportunidades, etc.

