
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO        1:        Módulo de formação em ambiente/ 
alterações climáticas e permacultura para todos os tipos de 
formandos de EFP 

 
UNIDADE 4: PROTEÇÃO CLIMÁTICA, USO EFICIENTE DE 

RECURSOS E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

ATRAVÉS DA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Guia do Educador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número do projeto: 2020-1-DE02-KA202-0076



 

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 são uma modificação global no clima no decorrer de um 
longo período de tempo. A Terra está a aquecer a um ritmo acelerado. A causa 
de este aumento de gases de efeito de estufa produzidos pelo Homem acartam 
consequências a nível da saúde, da ecologia e crises humanitárias. 

A conservação de recursos significa que os recursos que dependem da sua 

sustentabilidade estão conservados e até reforçados pela gestão agrícola. 
Encontramo-nos numa era que se distingue pela rápida perda de diversidade 
numa escala global e geológica, conduzido pela força antropogénica das 
alterações ambientais. Ao utilizar menos recursos, de uma forma eficiente, 
estamos também a ajudar a Europa a manter a sua vantagem competitiva, a criar 
crescimento verde, empregos sustentáveis e a proteger melhor o ambiente. A 
pegada ecológica é a única medida que mede a quantidade de natureza que temos 
e a quantidade que usamos. 

 

   Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, proteção climática, conservação de recursos, 
biodiversidade, eficiência de recursos, pegada ecológica. 

 

 
 

    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 
● Aprender mais sobre o impacto da agricultura ecológica nas várias estratégias, 

com foco na proteção do clima, conservação dos recursos e da biodiversidade, 

eficiência de recursos e pegada ecológica. 

● Incentivar os alunos a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações e os 

efeitos reais no planeta. 

● Desencadear a consciência sobre a agricultura ecológica e os recursos 

naturais. 

● Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes 

 
 
 
 
 
 

Objetivos Educacionais 

Os estudantes de EFP devem: 

● Ser capazes de descrever o impacto da agricultura ecológica nas várias 

estratégias. 

● Ser capazes de descrever como proteger os recursos naturais e como mitigar 

as alterações climáticas. 

● Utilizar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir se as 

afirmações 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 cada pergunta cuidadosamente e complete o teste, escolhendo se são 
verdadeiras ou falsas. Sublinhe ou rodeie a resposta que acha melhor adequada. 

 

  Solução 
 
1)  As alterações climáticas são uma modificação global do clima ao longo de um 

período de tempo e apenas ocorre em algumas regiões. Verdadeiro / Falso 

2)  As alterações climáticas significam o aumento das temperaturas desde o início 

do século XXI até ao presente. Verdadeiro / Falso 

3)  A causa do aumento das alterações climáticas deve-se à quantidade crescente 

de gases de efeito de estufa in de origem humana. Verdadeiro / Falso 

4)  Se pararmos a emissão de gases de efeito de estufa ainda hoje, o aquecimento 

global desapareceria quase imediatamente. Verdadeiro / Falso 

5)  A conservação dos recursos e os desafios ambientais relacionados com a 

agricultura são assuntos sérios e em crescimento. Verdadeiro / Falso 

6)  A matéria orgânica do solo é um recurso do ecossistema que é facilmente 

reduzido sem uma gestão eficaz. Verdadeiro / Falso 

7)  As maiores tendências que agora influenciam negativamente a diversidade 

biológica incluem as alterações climáticas globais e os seus efeitos associados. 

Verdadeiro / Falso 

8)  A pegada ecológica é uma das poucas formas de medir a quantidade de 

natureza disponível e quanta usamos. Verdadeiro / Falso 
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                                                                    ATIVIDADE 2 

Teoria relacionada 

As alterações climáticas são uma modificação global no clima no decorrer de um 
longo período de tempo. A Terra está a aquecer a um ritmo acelerado. A causa 
de este aumento de gases de efeito de estufa produzidos pelo Homem acartam 
consequências a nível da saúde, da ecologia e crises humanitárias. 

A conservação de recursos significa que os recursos que dependem da sua 

sustentabilidade estão conservados e até reforçados pela gestão agrícola. 
Encontramo-nos numa era que se distingue pela rápida perda de diversidade 
numa escala global e geológica, conduzido pela força antropogénica das 
alterações ambientais. Ao utilizar menos recursos, de uma forma eficiente, 
estamos também a ajudar a Europa a manter a sua vantagem competitiva, a criar 
crescimento verde, empregos sustentáveis e a proteger melhor o ambiente. A 
pegada ecológica é a única medida que mede a quantidade de natureza que 
temos e a quantidade que usamos. 

 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, proteção climática, conservação de recursos, 
biodiversidade, eficiência de recursos, pegada ecológica. 

 

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 
• Aprender mais sobre o impacto da agricultura ecológica nas várias 

estratégias, com o foco na proteção do clima, conservação dos recursos e da 

biodiversidade, eficiência de recursos e pegada ecológica. 

• Encorajar os alunos a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações e 

os efeitos reais no planeta. 

• Desencadear a consciência sobre a agricultura ecológica e os recursos 

naturais. 

• Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes 
 
 
 
 

Objetivos Educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

 

• Ser capazes de descrever o impacto da agricultura ecológica nas várias 

estratégias.  

• Ser capazes de descrever como proteger os recursos naturais e como mitigar 

as alterações climáticas. 

• Usar o pensamento analítico e crítico para decidir se as afirmações são falsas 

ou verdadeiras. 

 

 

Equipamento e materiais necessários 

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

Leia atentamente cada pergunta e complete o teste, escolhendo a 
resposta que achar correta. Pode haver mais do que uma resposta 
correta para cada pergunta. 

 
 

Solução 
 

1. As alterações climáticas são modificações do clima que pode levar: 

a. Horas. 

b. Décadas. 

c. Milhões de anos. 

2. Mesmo que paremos a emissão de gases de efeito de estufa hoje, o 
aquecimento global continuava a acontecer por: 

a. Dias. 

b. Décadas. 

c. Séculos. 

3. As maiores tendências que atualmente influenciam negativamente a 

diversidade biológica incluem:  

a. Dieta. 

b. Locais de trabalho. 

c. Clima global. 

4. Ao usar os recursos naturais mais eficientemente nós podemos: 

a. Ser saudável. 

b. Poupar dinheiro. 

c. Viver mais tempo. 

5. A pegada ecológica pode ser calculada para: 

a. Um indivíduo. 

b. Uma cidade. 

c. Um país. 
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ATIVIDADE 3 

Teoria relacionada 

As alterações climáticas referem-se à alteração feita acima das condições 
atmosféricas causadas por fatores naturais e artificiais. As alterações climáticas 
disturbam o ecossistema agrícola, resultando na alteração, em elementos 
relacionados, como a temperatura, precipitação e luz solar, enquanto que 
influencia, por consequência, o solo arável, o gado e os setores hidrológicos.  

As alterações climáticas criam novos, e mais complicados, desafios na produção 
agrícola. Enquanto os impactos das alterações climáticas no setor agrícola variam 
de acordo com várias variáveis, torna-se difícil generalizar resultados analíticos 
certos. O aquecimento global afeta o ecossistema agrícola, dando aumento do 
número de pragas e pestes, causando, também, problemas na movimentação 
populacional e na mudança da biodiversidade.  

 
 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, colheita, pesca, gado, ecossistema. 

 
 
 

 

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

 
 
 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
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    Objetivos de Aprendizagem 
 

• Aprender acerca da definição de agricultura tradicional e orgânica e prática 
das competências de argumentação. 

• Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações 

com efeito real sobre o planeta. 

• Encorajar os estudantes a rever os tópicos do projeto e a sua discussão na 

aula. 

• Auxiliar os estudantes a reforçar os conceitos e ideias. 
 

 
 
 
 

 

Objetivos Educacionais 

Os estudantes devem: 

● Ser capazes de descrever qual é o impacto da agricultura ecológica nas suas 

várias estratégias. 

● Ser capazes de descrever formas de proteger os recursos naturais e mitigar 

as alterações climáticas. 

● Estimular o pensamento analítico e crítico de forma a descobrir recursos 

naturais num cenário proposto. 

 
 
 

Equipamento e materiais necessários 

● Computador 

● Projetor 

● Papel e lapis/caneta (para escrever os argumentos) 
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Tarefa  
 
Após aprenderem as noções de agricultura ecológica e conservação de recursos, vá 
com o seu grupo numa caça ao tesouro à volta da escola. Os tesouros podem ser 
encontrados em qualquer recurso natural disponível na área. 

 

Solução exemplo 
 

Antes do workshop, o educador EFP divide os alunos em dois grupos: azul e 

vermelho. Os alunos EFP formam dois grupos de forma a encontrarem recursos 

naturais à volta da escola. A equipa que encontrar mais recursos ganha. 

 
Dependendo do grupo de alunos no workshop, o educador pode gastar mais ou 

menos tempo nesta tarefa. 
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           Recursos Adicionais 

Vídeo 1 

 
Salvar os Recursos da Terra. Fonte: Youtube, Kids 

Academy 

Vídeo 2 

 

A solução para as alterações ambientais está à nossa 
volta. Fonte: YouTube, The YEARS Project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE CASO 
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A forma como a Europa se está a adaptar às alterações climáticas 
 

Uma coleção única de 10 estudos de caso Europeus que mostram as medidas 

que já estão a ser implementadas na Europa de forma a aumentar a resiliência 

perante o clima extremo e eventos de início lento, assim como uma melhoria 

das adaptações para as alterações climáticas. 

 

Os casos de estudo estão disponíveis em: https://climate-

adapt.eea.europa.eu/about/ climate-adapt-10-case-studies-online.pdf 

 



 

 

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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