
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO  1: Módulo de formação em ambiente/ 
alterações climáticas e permacultura para todo o tipo de 
formandos de EFP 
 
 

UNIDADE 4: PROTEÇÃO CLIMÁTICA, USO EFICIENTE DE 
RECURSOS E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
ATRAVÉS DA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Ficha de trabalho dos formandos de EFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Número do projeto: 2020-1-DE02-KA202-007629



 

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 

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

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

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 
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Atividade 2 

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

 

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. 

 

Atividade 3 
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. 
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