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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 
conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações 
nela contidas.  

 

ATIVIDADE 1 

 
Teoria relacionada 

As alterações climáticas referem-se a alterações para além da condição 
atmosférica média que são causadas tanto por fatores naturais como artificiais. 
As alterações climáticas perturbam o ecossistema agrícola, resultando na 
alteração dos elementos climáticos agrícolas tais como temperatura, precipitação 
e luz solar, ao mesmo tempo que influenciam ainda mais os setores arável, 
pecuário e hidrológico. 

As alterações climáticas colocam novas e mais desafiantes exigências à 
produtividade agrícola. Como os impactos das alterações climáticas no setor 
agrícola variam com as variáveis relacionadas, é difícil generalizar certos 
resultados analíticos. As alterações climáticas afetam o ecossistema agrícola, 
dando origem a pragas e pestes, provocando movimentos populacionais e 
mudanças na biodiversidade. 

 
 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, colheitas, pesca, pecuária, ecossistema. 

 
 

Calendário 
Não há altura apropriada para iniciar esta atividade, pois pode ser feita em qualquer 
altura. 

 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
 
 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 
conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações 
nela contidas.  

 

 
 

Objetivos de aprendizagem 
● Saber mais sobre o impacto das alterações climáticas na agricultura com 

enfoque nas culturas, pescas e pecuária. 
● Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas 

ações com efeito real sobre o planeta. 
● Acionar a consciência sobre os desafios climáticos para a agricultura. 

● Encorajar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 

 
 
 
 

 

Objetivos Educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

● Ser capazes de descrever qual é o impacto das alterações climáticas na 

agricultura. 

● Ser capazes de diferenciar os desafios das alterações climáticas na agricultura. 

● Usar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir sobre a resposta 

correta a cada pergunta 

 
 
 

 

Equipamento e materiais 

necessários 

● Papel A4 e impressora OU computador/ tablet/ telefone com ligação à Internet 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 
conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações 
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Tarefa 
 
Leia cada pergunta cuidadosamente e complete o teste, escolhendo a resposta que 
achar correta. Há apenas uma resposta correta para cada pergunta. 

 

Solução 

1. As alterações climáticas referem-se a: 

a. Uma conceção ou Sistema que mantém o valor acrescentado de um 

produto tanto quanto possível e elimina o desperdício. 

b.  Alterações para além da condição atmosférica média que são 

causadas por fatores naturais. 

c. O aumento médio da temperatura global. 

2. Um dos maiores e mais produtivos fornecedores de alimentos e fibras do mundo: 

a. América do Norte. 

b. Ásia. 

c. Europa. 

3.  Nas zonas do Norte da Europa, as alterações climáticas podem produzir 
efeitos positivos na agricultura: 

a. Maior produção agrícola. 

b. Expansão de áreas adequadas para o cultivo de culturas. 

c. Ambas as respostas estão corretas. 

4. O aumento da precipitação pelas alterações climáticas pode levar a: 

a. Aumento do fluxo de saída. 

b. Escassez de água. 

c. Ambas as respostas estão corretas. 

5.  O aquecimento durante o período frio da pecuária, nas regiões mais frias, 
pode ser benéfico devido a: 

a. Redução em áreas adequadas para culturas tradicionais. 

b. Custos energéticos mais baixos. 

c. Aumento da temperature e evaporação crescente. 
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ATIVIDADE 2 

 
Teoria relacionada 

As alterações climáticas referem-se a alterações para além da condição 
atmosférica média que são causadas tanto por fatores naturais como artificiais. 
As alterações climáticas perturbam o ecossistema agrícola, resultando na 

alteração dos elementos climáticos agrícolas tais como temperatura, precipitação 
e luz solar, ao mesmo tempo que influenciam ainda mais os setores arável, 
pecuário e hidrológico. 

As alterações climáticas colocam novas e mais desafiantes exigências à 
produtividade agrícola. Como os impactos das alterações climáticas no setor 
agrícola variam com as variáveis relacionadas, é difícil generalizar certos 
resultados analíticos. As alterações climáticas afetam o ecossistema agrícola, 
dando origem a pragas e pestes e provocando movimentos populacionais e 
mudanças na biodiversidade. 

 
 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, colheitas, pesca, pecuária, ecossistema. 

 
 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser feita em 
qualquer altura. 

 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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Objetivos de aprendizagem 
●  Saber mais sobre o impacto das alterações climáticas na agricultura com 

enfoque nas culturas, pescas e pecuária. 
● Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes de que as suas ações 

têm um efeito real sobre o planeta. 

● Consciencializar acerca dos desafios climáticos para a agricultura.  

● Encorajar escolhas sustentáveis e conscientes.  

 
 
 
 

 

Objetivos educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

● Ser capazes de descrever qual é o impacto das alterações climáticas na 

agricultura.  

● Ser capazes de diferenciar os desafios das alterações climáticas para a 

agricultura. 

● Usar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir se as 
frases são verdadeiras ou falsas. 

 
 
 

 

Equipamento e materiais 

necessários 

● Papel A4 e impressora OU computador/ tablet/ telefone com ligação à Internet 
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Tarefa 

Leia atentamente as perguntas abaixo listadas e escolha se são verdadeiras 
ou falsas. Circule ou sublinhe a resposta que lhe parece mais adequada.   

 
 

 

Solução 
1) As alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global tornaram-se uma 

megatendência que conduzirá a mudanças globais significativas no futuro. 

Verdadeiro / Falso 

2) Atualmente não existem regiões do mundo onde a produção agrícola é limitada 

pelo clima. Verdadeiro / Falso 

3) A precipitação insuficiente é o principal limite climático nos países desenvolvidos 

da Europa. Verdadeiro / Falso 

 

4) É difícil generalizar certos resultados analíticos, uma vez que os impactos das 

alterações climáticas no setor agrícola variam com as variáveis relacionadas. 

Verdadeiro / Falso 

5) Os impactos das alterações climáticas na pecuária incluem mudanças biológicas 

como a mudança de qualidade, mudança da floração e da época de colheita e 

mudança de áreas próprias para o cultivo. Verdadeiro / Falso 

6) Nas zonas do norte da Europa, as alterações climáticas podem produzir efeitos negativos na 
agricultura. Verdadeiro / Falso 

 

7) As alterações climáticas afetam a hidrologia, incluindo o aumento da 

precipitação que pode levar a uma diminuição do fluxo de saída. Verdadeiro / 

Falso 

8) O aquecimento durante o período frio para regiões mais frias pode ser benéfico 

devido ao aumento da sobrevivência da pecuária. Verdadeiro / Falso 
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ATIVIDADE 3 

Teoria relacionada 

As alterações climáticas referem-se a alterações para além da condição 
atmosférica média que são causadas tanto por fatores naturais como artificiais. 

As alterações climáticas perturbam o ecossistema agrícola, resultando na 
alteração dos elementos climáticos agrícolas tais como temperatura, precipitação 
e luz solar, ao mesmo tempo que influenciam ainda mais os setores arável, 
pecuário e hidrológico. 

As alterações climáticas colocam novas e mais desafiantes exigências à 
produtividade agrícola. Como os impactos das alterações climáticas no setor 
agrícola variam com as variáveis relacionadas, é difícil generalizar certos 
resultados analíticos. As alterações climáticas afetam o ecossistema agrícola, 
dando origem a pragas e pestes e provocando movimentos populacionais e 
mudanças na biodiversidade. 

 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, colheitas, pesca, pecuária, ecossistema. 

 
 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser feita em 
qualquer altura. 

 

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 
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considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações 
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Objetivos de aprendizagem 
● Saber mais sobre o impacto das alterações climáticas na agricultura com 

enfoque nas culturas, pescas e pecuária. 
● Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas 

ações com efeito real sobre o planeta. 
● Incentivar os estudantes a reverem os tópicos do projeto e as discussões 

em sala de aula. 

● Ajudar os estudantes a reforçar os conceitos e ideias. 
 
 
 

 

Objetivos educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

● Ser capazes de descrever qual é o impacto das alterações climáticas na 

agricultura. 

● Ser capazes de diferenciar os desafios das alterações climáticas para a 

agricultura. 

● Usar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir sobre a resposta 

correta a cada pergunta. 

 
 

 

Equipamento e materiais 

necessários 

● Notas post-it  

● Caneta/Lápis 
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Tarefa 
Depois de aprender sobre as alterações climáticas e as suas consequências 
para a agricultura, reveja os tópicos dados pelo professor. Depois, tente criar 
algumas associações livres e coloque-as em torno da palavra-chave. Como 
está previsto trabalhar em grupo, não hesite em pedir ajuda aos seus amigos! 

 
 
 

Solução 
Uma palavra-chave/frase será escrita em cada nota post-it pelo professor. Por 

exemplo, "sustentabilidade", "agricultura", "alterações climáticas", 

"ecossistema", "pescas", "culturas". Escusado será dizer que estes conceitos já 

terão sido mencionados/discutidos durante a aula. 

Os alunos do EFP dividem-se em grupos, o professor dá a cada grupo um post-

it com uma palavra-chave/frase, e o jogo começa! O objetivo é que os alunos 

criem algumas associações livres e as coloquem em torno da palavra-chave. 

Desta forma, todas as informações e tópicos discutidos na aula serão 

revisitados, relembrados e explicados de novo a partir de uma perspetiva 

diferente. E também é divertido! 
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Media e recursos adicionais 
 

 
Vídeo 1 

 

 
Como é que as alterações climáticas afetam a agricultura? Fonte: YouTube, 

Syngenta Group 

 
 

 
ESTUDO DE CASO 

A adaptação às alterações climáticas é a chave para o futuro da 
agricultura na Europa. 

 
“As ondas de calor do Verão passado e os fenómenos climáticos extremos 

quebraram novos recordes climatéricos na Europa, reforçando mais uma vez 

a importância da adaptação às alterações climáticas. Gretchen Cardenas 

reuniu-se com Blaz Kurnik, um perito da Agência Europeia do Ambiente (AEA) 

sobre impactos das alterações climáticas e adaptação para discutir o novo 

relatório da EEA sobre o impacto das alterações climáticas na agricultura na 

Europa, publicado no início deste mês." 

 
Artigo completo disponível na edição de Setembro de 2019 do boletim 

informativo da EEA (03/2019) 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/embed/9-xdy1Jr2eg?feature=oembed
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://www.eea.europa.eu/articles/climate-change-adaptation-is-key?utm_medium=email&utm_campaign=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019&utm_content=EEA%20Newsletter%20-%20September%202019%2BCID_57a8dc30b5828ba4eb377caf064256d6&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more


 

Parceiros do projeto 
 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Alemanha) 
Web: www.zaug.de 

Facebook: 

@digkomp.zaug 
 
 
 

C.I.P. Citizens In Power (Chipre) 
Web: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Polónia) 
Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: 

@PolishFarmAdvisory 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) (Portugal) 
Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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