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À medida que as alterações climáticas, a sobrepopulação e as desigualdades tem graves consequências 

no nosso planeta e no desenvolvimento humano global, a sustentabilidade tornou-se cada vez mais 

importante para um futuro próspero. 

 
As Nações Unidas (ONU) definem Desenvolvimento Sustentável (DS) como um desenvolvimento que 

satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas necessidades. Como tal, o DS exige esforços concertados no sentido de construir um 

futuro inclusivo, sustentável e resiliente para as pessoas e o planeta, conciliando o crescimento 

económico, a inclusão social e a proteção ambiental. As Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 

(CTEM) têm, a este nível, um relevante papel a desempenhar, uma vez que podem dar resposta a esta 

conciliação essencial. 

 

Nos últimos anos, o DS tornou-se importante na agenda política da União Europeia (UE). Em 2001, a UE 

estabeleceu uma Estratégia de DS e, mais recentemente, foi um dos principais impulsionadores para a 

Agenda de DS da ONU para 2030. 

 
Não se pode falar de DS sem destacar o papel da educação, pois ela é central nos esforços para 

desenvolver e promover soluções sustentáveis para as necessidades de desenvolvimento, tanto das 

pessoas como do planeta (ONU, 2013). 

 
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) deve ser entendida como parte integrante da 

educação de qualidade e da aprendizagem ao longo da vida. Todas as instituições educativas, desde o 

pré-escolar ao ensino superior e incluindo a educação não formal e informal, devem considerar como sua 

responsabilidade abordar o desenvolvimento sustentável e fomentar o desenvolvimento de competências 

transversais relacionadas com a sustentabilidade. (Questões e Tendências na EDS, ONU, 2018) 

 
Como referido, a EDS deve começar na escola desde muito cedo (ONU, 2018). É na primeira infância que 

as crianças experimentam frequentemente os maiores desafios ambientais, e é uma periodo em que se 

estabelecem os fundamentos de muitas das suas atitudes e valores. Sabemos pela investigação e pela 

experiência que mesmo as crianças muito pequenas são capazes de um pensamento complexo em 

relação às questões socioambientais e que quanto mais cedo as ideias de DS são introduzidas, maior 

pode ser o seu impacto e influência. 

 

Nos Estados-Membros da UE, o DS é estudado nos níveis superiores do ensino escolar (EACEA, 2017). 

Nas escolas primárias, a DS é insuficientemente abordada. É comum encontrar alguns tópicos 

relacionados com DS no curriculum (por exemplo, proteção ambiental, resíduos), mas não como parte de 

uma abordagem holística e integrada. 
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O projeto Colourful World visa desenvolver uma pedagogia inovadora e lúdica para a EDE de crianças (dos 

6 aos 10 anos de idade), e suscitar o seu interesse pelas CTEM. Esta pedagogia baseia-se num jogo de de 

computador educativo com potencial para ser usado no ensino formal, não formal e informal. 

 
Paralelamente ao jogo, o presente Guia foi pensado para os educadores com o propósito de facilitar a 

utilização do jogo em contextos de aprendizagem, aprofundar conteúdos e consolidar e diversificar 

aprendizagens. 
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Esta iniciativa reúne 6 parceiros do Reino Unido, Portugal, Polónia e Grécia, abrangendo uma instituição de ensino 

superior, instituições de ensino, associações e empresas. 

• O Coordenador: The University of West London, Reino Unido 
 

• Szkola Podstawowa, nr 1 im. KEN w Krakowie, Polónia 
 

• Advancis Business Services, Lda, Portugal 
 

• Environmental Education Center of Vamos, Grécia 
 

• Boon Unipessoal, Lda, Portugal 

 

• , Reino Unido 
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Educação para o desenvolvimento sustentável e 
educação para a cidadania usando os jogos 

 

Prefácio 
 

No nosso esforço para conceber um jogo educativo sobre Sustentabilidade, considerámos muitos relatórios e 

fontes relevantes. 

 

Neste guia discutimos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 adotados pelas Nações 

Unidas e apresentamos os 17 Objetivos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável assumidos pelas 

Nações Unidas em 2015 

 

Além disso, relevamos a contribuição da Organização Mundial para a Educação da Primeira Infância 

(OMEP) para a Educação Sustentável nos Primeiros Anos. 

 

Falar de Educação para o Desenvolvimento Sustentável está sempre relacionado com a Educação para a 

Cidadania. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a luta para transformar o nosso mundo rumo 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, a fim de mitigar os efeitos das Alterações 

Climáticas, requer cidadãos informados e ativos. Assim, a Educação para a Cidadania é crucial e temos de 

considerar a Educação para a Cidadania na Escola na Europa, tal como foi apresentada no estudo Eurydice 

em 2017. 

 

Com a utilização da Tecnologia da Informação e Informática (TIC), surgiram novas ferramentas de 

aprendizagem. Entre elas, a gamificação; uma forma lúdica de utilizar a tecnologia moderna, a fim de 

apresentar questões e problemas importantes para sensibilizar crianças e adultos, incitando-os a fazer parte 

da solução, compreendendo e abordando problemas sociais e ambientais. 

 

Finalmente, considerando tudo o acima exposto, estabelecemos Objetivos de Aprendizagem para a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e a Educação para a Cidadania.  
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Objectivos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável  

 

" Desde 1992, a UNESCO tem vindo a promover a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). De 

2005 a 2014, conduziu o programa designado - Década das Nações Unidas para a EDS, seguindo-se o 

Programa de Ação Global (GAP). 

O impulso para a EDS nunca foi tão forte. Questões globais, tais como as Alterações Climáticas, exigem uma 

mudança urgente nos nossos estilos de vida e uma transformação da forma como pensamos e agimos. Para 

alcançar esta mudança, precisamos de novas competências, valores e atitudes que conduzam a sociedades 

mais sustentáveis. 

 

Os sistemas educativos devem responder a esta necessidade premente, definindo objetivos e conteúdos de 

aprendizagem relevantes, introduzindo pedagogias que capacitam os alunos, e instando as instituições a incluir 

princípios de sustentabilidade nas suas estruturas de gestão. 

 

A nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 reflete claramente a visão da importância de uma 

resposta educacional adequada. A educação é explicitamente formulada como um objetivo autónomo - Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável 4. Numerosos objetivos e indicadores relacionados com a educação estão 

também contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

A educação é tanto um objetivo em si como um meio para atingir todos os outros ODS. Não é apenas uma parte 

integrante do desenvolvimento sustentável, mas também um facilitador fundamental para o mesmo 

" É por isso que a educação representa uma estratégia essencial para a prossecução dos ODS". Qian Tang, 

PhD, Diretor Geral Adjunto para a Educação (UNESCO, Objetivos de Aprendizagem da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável , Paris, França, 2017) 

 

Como se afirma no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: 

: 

 

SDG 4, Meta 4.7: 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e competências necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, através da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e de não-violência, 

cidadania global, valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Em 2016, a UNESCO declarou: 

 

"[Educação de qualidade] também desenvolve as competências, valores e atitudes que permitem aos cidadãos 

[...] responder aos desafios locais e globais através da educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) e da 

educação para a cidadania global (GCED). A este respeito, apoiamos fortemente a implementação do Programa 

de Ação Global sobre EDS lançado na Conferência Mundial da UNESCO sobre EDS em Aichi-Nagoya, em 

2014". 
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O Papel da EDS na Realização da Agenda 2030 
 
O Professor Dr. Marco Rieckmann (Universidade de Vechta, Faculdade de Ciências Educativas e 

Sociais, Departamento de Educação, Alemanha) na Conferência Europeia sobre Investigação 

Educativa 2017 (22-25 de Agosto de 2017, Copenhaga, Dinamarca), falando sobre os Objetivos de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) afirmou: 

 
 

"A EDS permite que todos os indivíduos contribuam para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), dotando-os com os conhecimentos e competências necessários não só para compreender o que são os 

ODS, mas também para se empenharem na promoção da transformação necessária.. 

A EDS promove as competências-chave necessárias para alcançar os ODS: 

 
- Competências antecipatórias 

- Competência normativa 

- Competência estratégica 

- Competência interpessoal 

- Competência pessoal 

- Pensamento crítico 

- Competência integrada de resolução de problemas 

 
A EDS também demonstra resultados específicos de aprendizagem cognitiva, socio-emocional e comportamental 

que permitem aos indivíduos lidar com os desafios particulares de cada ODS: 

 

- - O domínio cognitivo compreende o conhecimento e as capacidades de pensamento necessárias 

para melhor compreender o EDS e os desafios para o alcançar. 

- - O domínio sócio emocional inclui competências sociais que permitem aos alunos colaborar, negociar 

e comunicar para promover os ODS, bem como competências de autorreflexão, valores, atitudes e 

motivações que permitem aos alunos desenvolverem-se a si próprios. 

- - O domínio comportamental descreve as competências de ação. “ 
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17 Objetivos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

No dia 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda para o 

Desenvolvimento Sustentável de 2030. Este novo quadro global para redirecionar a humanidade para 

um caminho sustentável foi desenvolvido na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) no Rio de Janeiro, Brasil, em junho de 2012, num processo de 

três anos envolvendo Estados membros da ONU, inquéritos nacionais com milhões de pessoas de 

todo o mundo 

 
No cerne da Agenda 2030 estão 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são 

universais, transformacionais e inclusivos e descrevem os principais desafios de desenvolvimento para 

a humanidade. O propósito dos 17 ODS (ver caixa 1.1) é assegurar uma vida sustentável, pacífica, 

próspera e justa na Terra para todos, agora e no futuro. 
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1. Sem Pobreza - Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas e em todo o lado  

 

2. Sem Fome – Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhor nutrição e 
promover uma agricultura sustentável 

3. Boa Saúde e Bem-estar – Assegurar vidas 
saudáveis e promover o bem-estar para todos em 
todas as idades 

 

4. Educação de Qualidade– Assegurar uma 
educação de qualidade inclusiva e justa e 
promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos 

 

5. Igualdade de género - Alcançar a igualdade 
de género e dar poder a todas as mulheres e 
jovens 

 

6. Água limpa e saneamento - Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

 

7. Energia acessível e limpa – Assegurar o acesso 
a energia acessível, fiável, sustentável e limpa 
para todos 

 

8. Trabalho decente e crescimento económico – 
Promover o crescimento económico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos 
 

9. Indústria, Inovação e Infraestruturas – 
Construir infraestruturas de qualidade, 
promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação 
 

10. Reduzir Desigualdades – Reduzir as 
desigualdades dentro e entre países 

11. Cidades e Comunidades Sustentáveis– 
Tornar as cidades e os povoados humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

 

12. Consumo e Produção Responsável– 
Assegurar padrões de consumo e produção 
sustentáveis 

 

13. Ação Climática – Tomar medidas urgentes 
para combater as alterações climáticas e os 
seus impactos 

 

14. Vida debaixo da água– Conservar e utilizar de 
forma sustentável os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável 

 
 

15.  Vida na Terra - Proteger, restaurar e 
promover a utilização sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a 
desertificação e travar e inverter a degradação 
da terra e a perda de biodiversidade 

 

16. Paz, Justiça e Instituições Fortes - Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar 
acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
a todos os níveis 

 

17.  Parcerias para os Objetivos - Reforçar os 
meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento 
sustentável 

 

 

 

Fonte: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 
 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos Primeiros Anos 
 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2015-2030 (SDG) incluem 

duas importantes declarações relevantes para o campo do desenvolvimento, educação e cuidados na 

primeira infância. A Meta 4.2 declara que até 2030 todos os Estados-Membros devem "assegurar que 

todas as crianças, na primeira infância, tenham acesso a um desenvolvimento, cuidados e educação 

pré-primária de qualidade, de modo a estarem prontos para o ensino primário". A Meta 4.7 declara 

"assegurar que todos os alunos adquiram os conhecimentos e competências necessários para 

promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, através da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, 

promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global e apreciação da diversidade cultural 

e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável". 

Tendo estas declarações em consideração a Organização Mundial para a Educação da Primeira 

Infância (OMEP), declara: 

 

"As questões globais exigem uma mudança urgente nos nossos estilos de vida e uma transformação 

da forma como pensamos e agimos. Com estes resultados críticos em mente, é imperativo que todos 

no campo do desenvolvimento, educação e cuidados na primeira infância se tornem tão conhecedores 

e experientes quanto possível sobre pedagogias e currículos de alta qualidade para a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável durante os primeiros anos de vida. 

Para atingir este objetivo, a OMEP, tem gerido projetos mundiais de EDS desde 2009. Mais de 50.000 

crianças, 20.000 adultos, 1.200 escolas e/ou projetos, em 70 países, participaram nos projetos 

mundiais da EDS. 

Acreditamos que as crianças devem ser reconhecidas como agentes importantes na formação de um 

futuro sustentável. Gostaríamos de partilhar estes resultados com professores da primeira infância, 

educadores de professores, pais e outros que partilham o desejo de ensinar crianças pequenas sobre 

sustentabilidade e de capitalizar as capacidades delas para contribuir para ambientes saudáveis, 

economias viáveis, e sociedades equitativas e justas". 

Brochura OMEP, Crianças numa Sociedade Sustentável  

A OMEP tem trabalhado com vários projetos de desenvolvimento sobre Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (ESD) desde 2010. O objetivo geral do projeto ESD é aumentar a 

sensibilização entre os membros do OMEP, crianças pequenas e a educação infantil em geral. O 

trabalho começou com um estudo de entrevista baseado num logótipo onde as crianças eram 

retratadas a limpar o mundo. A fase seguinte envolveu projetos com crianças envolvidas em práticas 

pré-escolares baseadas nos 7Rs, respeitar, refletir, repensar, reutilizar, reduzir, reciclar, 

redistribuir. 
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Um terceiro projeto envolveu diálogos intergeracionais, em que estiveram envolvidas três gerações. Cerca 

de 35 países de todas as regiões do mundo participaram e milhares de crianças e professores estiveram 

envolvidos nas três partes dos projetos da EDS. 

 

 

 

 

 

Educação para a Cidadania 
 

Face às crescentes ameaças aos valores fundamentais como a paz, a igualdade e os direitos humanos, nos 

últimos anos tem havido uma forte aposta na promoção da educação para a cidadania, com vários países a 

alterarem as suas diretrizes oficiais para esta área de estudo. 

O relatório Eurydice de Educação para a Cidadania na Escola na Europa - 2017 responde a questões e 

fornece uma visão comparativa de como a educação para a cidadania é abordada em toda a Europa. 

Abrange os 28 Estados Membros da UE, bem como a Bósnia e Herzegovina, a Antiga República Jugoslava 

da Macedónia, Islândia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Sérvia, Suíça e Turquia. 

 

Entre as conclusões deste estudo encontram-se: 

 

▪ A educação para a cidadania vai para além do conhecimento político visando o desenvolvimento de 

competências democráticas, sociais, mas também pessoais e interpessoais: A educação para a cidadania 

moderna é mais ambiciosa e multidimensional em comparação com períodos anteriores, quando se limitava 

ao conhecimento das instituições e processos políticos. "No ensino primário, o foco tende a ser o incentivo 

ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento de competências interpessoais. No ensino secundário, a 

interação eficaz e construtiva com os outros dá lugar a uma atuação socialmente responsável. Aprender a 

agir democraticamente é ensinado principalmente no nível secundário superior, enquanto que as 

competências relacionadas com o pensamento crítico recebem comparativamente mais atenção no nível 

secundário inferior". (Eurydice Highlights, Citizenship Education at School in Europe, 2017). 

 

▪ Os estudantes recebem educação de cidadania nos níveis primário e secundário em quase todos os países: 

É obrigatória em cada nível em quase todos os países europeus, de três formas principais, a) uma disciplina 

separada, b) integrada numa disciplina ou áreas de aprendizagem mais vastas, tais como as ciências sociais, 

ou c) objetivo entregue por todos os professores). A maioria dos países utiliza as duas últimas abordagens. 

▪ É dada menos atenção à educação para a cidadania no Ensino e Formação Profissional Inicial (IVET) com 

base escolar, em comparação com o ensino geral 

▪ A maioria dos países oferece oportunidades de aprendizagem para além da sala de aula: 29 países 
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fornecem recomendações de alto nível sobre a prestação extracurricular de apoio à educação para a 

cidadania, mais frequentemente nos níveis secundário inferior e superior. Os países recomendam mais 

frequentemente atividades ambientais, seguidas de perto por atividades de sensibilização para a vida política. 

Em contraste, o trabalho voluntário era o menos comum, particularmente nos níveis primário e secundário 

inferior. A maioria dos países (27) também apoia diretamente programas nacionais de atividades 

extracurriculares ligadas à educação para a cidadania, com diferentes abordagens, tais como redes de 

debate na Alemanha, atividades de capacitação dos jovens como parte de uma provisão de Garantia da 

Juventude na Estónia ou um Serviço Nacional de Cidadania no Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte). 

As atividades de educação para a cidadania que têm lugar fora da sala de aula são amplamente reconhecidas 

por terem um elevado impacto nos alunos, e é importante assegurar o acesso dos alunos a um leque de 

oportunidades a todos os níveis. 

 

▪ Metade dos países organiza uma avaliação padronizada durante o ensino geral: Existem tais testes na 

Polónia, Inglaterra e País de Gales, mas não em Portugal e na Grécia. 
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Porquê aprender a Sustentabilidade, através do jogo? 
 

De acordo com a Federação de Cientistas Americanos "50% de todos os americanos e 75% dos 

chefes de família americanos jogam computador e videojogos... Em média, as crianças dos 8-18 

anos passam cerca de 50 minutos por dia a jogar videojogos. Como Don Thompson, diretor 

assistente, Educação e Recursos Humanos, National Science Foundation, afirma: "Talvez a falha 

mais fatal na educação dos jovens seja o facto de aprendermos os jovens aprendem na ciência do 

século XIX em vez de os deixarmos jogar aos cientistas do século XXI". 

 

A aprendizagem pode e ocorre dentro de um jogo casual, mas é um subproduto e não um resultado 

intencional do jogo. Por outro lado, a gamificação na aprendizagem (ou simulações de aprendizagem 

imersiva, aprendizagem baseada no jogo online, etc.) são concebidas com a intenção de melhorar 

algum aspeto específico da aprendizagem, e os jogadores chegam a jogos de aprendizagem com 

essa expectativa. As soluções de gamificação são utilizadas na formação de serviços de 

emergência, na formação militar, na educação empresarial, nos cuidados de saúde, em todos os 

níveis de ensino, em todos os tipos de escolas e universidades de todo o mundo. 

 

O jogo é um contributo importante para o desenvolvimento humano, a maturação e a aprendizagem 

e é um ingrediente obrigatório de qualquer solução de gamificação. Um jogo de aprendizagem 

requer, para além dos objetivos de aprendizagem, uma série de elementos distintos, tais como 

contexto narrativo, regras, objetivos, recompensas, pistas multissensoriais e interatividade, a fim de 

estimular os resultados de aprendizagem desejados. 

 

É também importante que a solução de gamificação seja centrada no aluno, altamente 

individualizada, e destinada a encorajar a exploração de uma grande quantidade de conteúdos. Um 

jogo de aprendizagem poderia adicionalmente permitir aos professores desenvolver os seus 

próprios conteúdos para acrescentar ao ambiente de aprendizagem. Os jogadores de um jogo de 

aprendizagem podem ser uma comunidade de conhecimento e, para esse efeito, as capacidades 

de comunicação dentro do jogo são cruciais. Chat, funções de e-mail, blogs de jogos, wikis de equipa 

e outras tecnologias de comunicação Web 2.0+; tudo isto cria um espírito de equipa e acrescenta 

valor e oportunidades de aprendizagem adicional. 

 

Estudos demonstraram que as soluções de jogos online aceleram a aprendizagem, aumentam a 

motivação e desenvolvem capacidades de pensamento cognitivo. Há também uma aceitação 

geracional dos jogos como uma parte significativa da vida quotidiana. Mas há limites à eficácia dos 

jogos, em que os resultados da aprendizagem e a especificação do aluno não são tidos plenamente 

em conta na fase de desenvolvimento. Assim, as soluções de gamificação devem fazer parte de uma 

solução de aprendizagem mista (de Freitas, S. e Jarvis, S., 2007). 
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Objetivos de aprendizagem da Sustentabilidade através do jogo 
 

Objetivos 

Conhecimentos: 

• Compreender o efeito de estufa como um fenómeno natural causado por uma camada de gases com efeito 

de estufa 

• Compreender a atual mudança climática como um fenómeno antropogénico resultante do aumento das 

emissões de gases com efeito de estufa 

• Saber quais as atividades humanas que mais contribuem para as alterações climáticas, a destruição 

ambiental e a perda da biodiversidade 

• Conhecer estratégias que ajudam a mitigar as alterações climáticas e a prevenir a destruição 

ambiental 

Habilidades: 
 

• Ser capaz de explicar a dinâmica dos ecossistemas e o impacto das alterações climáticas 

• Ser capaz de encorajar e colaborar com outros a fim de proteger o clima e o ambiente 

• Ser capaz de compreender o impacto pessoal nas alterações climáticas e na destruição 

ambiental 

• Ser capaz de reconhecer que a proteção do clima e do ambiente global é uma tarefa essencial 

para todos e que devemos reavaliar os nossos comportamentos diários à luz desta 

 

Competências: 
 

• Estar motivado para avaliar se as suas atividades privadas e públicas são amigas do ambiente 

e do clima e revê-las quando necessário 

• Estar disponível para agir a favor do ambiente e das pessoas afetadas pelas alterações 

climáticas 

• Estar empenhado em promover e apoiar atividades amigas do clima e do ambiente 

 

Definindo os objetivos e os possíveis resultados de aprendizagem de um Jogo de Aprendizagem para 

a Sustentabilidade, precisamos de definir resultados de aprendizagem cognitivos, socio-emocionais e 

comportamentais específicos que permitam aos indivíduos lidar com os desafios particulares de cada 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (EDS), bem como com os desafios da Educação para a 

Cidadania, uma vez que são necessários cidadãos ativos para atingir os 17 objetivos da EDS: 

 

- O domínio cognitivo compreende os conhecimentos e as capacidades de pensamento necessários 

para melhor compreender o SDG e os desafios para o conseguir. 

- O domínio sócio emocional inclui competências sociais que permitem aos alunos colaborar, negociar 

e comunicar para promover os ODS, bem como competências de autorreflexão, valores, atitudes e 

motivações que lhes permitem desenvolverem-se a si próprios. 

- O domínio comportamental descreve as competências de ação. 

 
 

Objetivos de aprendizagem cognitiva 

 

O aluno: 
 

1.compreende os conceitos de alterações climáticas, perda de biodiversidade e habitats, pobreza 

extrema e relativa e é capaz de refletir criticamente sobre os seus pressupostos e práticas culturais e 

normativos subjacentes. 
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2. conhece a distribuição local, nacional e global das alterações climáticas, os problemas ambientais, a 

pobreza e riqueza extrema. 

3. conhece as causas e impactos das alterações climáticas, problemas ambientais, pobreza, tais como 

distribuição desigual de recursos e poder, colonização, conflitos, desastres causados por perigos 

naturais e outros impactos induzidos pelas alterações climáticas, degradação ambiental e desastres 

tecnológicos, e a falta de sistemas e medidas de proteção social. 

4. compreende como as alterações climáticas, a degradação ambiental, os extremos tanto da pobreza 

como da riqueza e como afetam os direitos humanos básicos e as necessidades. 

5. conhece as estratégias e medidas de redução da pobreza e é capaz de distinguir entre abordagens 

baseadas tanto no défice como na força para enfrentar a pobreza. 

6. conhece a importância das ferramentas TIC na resolução de problemas e na procura de soluções. 

7. é informado sobre os 17 objetivos da EDS. 

 

 
Objetivos de aprendizagem sócio-emocional 
 

O aluno: 
 

1. é capaz de colaborar com outros para capacitar indivíduos e comunidades a assumirem a mudança 

na distribuição de poder e recursos na comunidade e fora dela. 

2. é capaz de aumentar a consciência sobre os extremos da pobreza e da riqueza, as alterações 

climáticas, a degradação ambiental e encorajar o diálogo sobre soluções. 

3. é capaz de demonstrar sensibilidade para as questões da pobreza, alterações climáticas e proteção 

ambiental, bem como empatia e solidariedade para com os pobres e as pessoas em situações 

vulneráveis. 

4. é capaz de identificar as suas experiências pessoais e preconceitos no que respeita à proteção 

ambiental e às alterações climáticas. 

5. é capaz de refletir criticamente sobre o seu próprio papel na manutenção de estruturas globais de 

desigualdade, alterações climáticas relacionadas com o homem e destruição ambiental. 

 

 

Objetivos de aprendizagem comportamental 
 

O aluno: 

 

1. seja capaz de planear, implementar, avaliar e replicar atividades que contribuam para enfrentar as 

consequências das alterações climáticas e satisfazer a necessidade de alcançar os 17 objetivos da 

EDS. 

2. seja capaz de exigir e apoiar publicamente o desenvolvimento e integração de políticas que 

promovam a justiça social e económica, estratégias de redução de riscos, bem como ações de 

proteção ambiental. 

3. seja capaz de avaliar, participar e influenciar a tomada de decisões relacionadas com as estratégias 

de gestão das autoridades e empresas locais, nacionais e internacionais relativas às alterações 

climáticas e à proteção do ambiente. 

4. seja capaz de incluir considerações sobre alterações climáticas e proteção ambiental, justiça social e 

anti-corrupção nas suas atividades de consumo. 

5. seja capaz de propor soluções para resolver problemas sistémicos relacionados com as alterações 

climáticas e a degradação ambiental. 

6. seja capaz de agir de uma forma social e ambientalmente responsável. 

7. seja capaz de interagir de forma eficaz e construtiva com outros que trabalham em equipa. 
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Colourful World: Factos Importantes- níveis 1, 2, e 3 
 

Informação relacionada com o tema e tópicos de cada nível 

 

O material desta secção destina-se principalmente aos professores e educadores que irão utilizar o jogo com 

crianças. Algumas das informações aqui oferecidas são suficientemente simples para que possam ser 

imediatamente compreensíveis para os jovens alunos, enquanto a complexidade de outras partes significa 

que provavelmente necessitará de adaptação por parte dos professores, de acordo com a idade/aptidões 

das crianças. Servirá de apoio aos professores/educadores que desejem melhorar os seus conhecimentos 

sobre questões ambientais e de desenvolvimento sustentável. Reúne factos, números e conclusões de uma 

série de fontes recentes, relevantes e autorizadas. Estas fontes são listadas no final, e cada ponto é 

introduzido na sua fonte por uma referência. Isto significa que qualquer pessoa que deseje continuar a 

investigar os tópicos, poderá fazê-lo, começando por rever essas fontes. 

 

Nível 1 
 

 

Alterações climáticas - secas e ciclos de inundações, etc 

Os impactos das alterações climáticas incluem incêndios, secas, inundações, furacões, subida do nível 

do mar, acidificação oceânica e derretimento do gelo permanente. Estes impactos estão a crescer. 

ONU 2019, p4. 

 

 

Redução das populações de abelhas 

Nos últimos anos, tem sido chamada a atenção do mundo para a situação das populações de abelhas, 

que têm registado perdas na UE e em todo o mundo. Por detrás deste fenómeno altamente publicitado 

está um problema de muito maior escala, nomeadamente o declínio dramático da ocorrência e 

diversidade de todos os tipos de polinizadores de insetos selvagens europeus, incluindo abelhas 

selvagens, moscas voadoras, borboletas e traças. CE 2018, p1. 

A perda de habitats e a utilização de pesticidas são identificados como problemas-chave para os 

polinizadores. CE 2018, p4-5. 

As medidas para ajudar os polinizadores incluem faixas de proteção e terras em pousio para plantas 

ricas em néctar e pólen. EC 2018, p5. 
 

 

Deflorestação 
 

As florestas de todo o mundo estão ameaçadas pela desflorestação e degradação das florestas. A 

principal causa da desflorestação é a agricultura (as infraestruturas mal planeadas estão também a 

emergir como uma grande ameaça) e a principal causa da degradação das florestas é o abate ilegal de 

árvores. Estamos a perder anualmente 18,7 milhões de hectares de florestas, o equivalente a 27 

campos de futebol a cada minuto. WWF. 

 

 

Razões pelas quais o solo está a ficar esgotado 
 

A erosão do solo é identificada como um impacto das alterações climáticas num importante relatório 

das Nações Unidas de 2019. ONU 2019, p13. 

A utilização do solo para a agricultura afeta de forma direta a sua qualidade, e as boas práticas podem 

manter ou aumentar a capacidade produtiva dos solos. Mas várias atividades económicas têm efeitos 

indiretos na saúde e no desempenho do solo. A desflorestação conduz à erosão do solo. Os prados são 

sobre pastoreados e abandonados para se tornarem desertos. em redor das cidades, 



17  

Os solos férteis são construídos à medida que as cidades crescem a um ritmo acelerado causado pelo 

aumento populacional, migração e urbanização. UNGC 2016, p3. 

 

 

Práticas agrícolas insustentáveis 

 
Globalmente, a expansão de áreas sob agricultura e silvicultura contribuiu para o aumento das 

emissões líquidas de gases com efeito de estufa e para a perda de ecossistemas naturais (por exemplo 

florestas, savanas, prados naturais e zonas húmidas) e para o declínio da biodiversidade. IPCC 2019, 

p2-3. 

Os dados disponíveis desde 1961 mostram que o fornecimento per capita de óleos vegetais e carne 

mais do que duplicou e que o fornecimento de calorias alimentares per capita aumentou em cerca de 

um terço. Cerca de um quarto dos alimentos produzidos é perdido ou desperdiçado. Estes fatores estão 

associados a emissões adicionais de gases com efeito de estufa. IPCC 2019, p3.  

Prevê-se que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da produção agrícola 

aumentem, impulsionadas pelo crescimento da população e dos rendimentos e por alterações nos 

padrões de consumo. IPCC 2019, p11.  

 
 

Uso dos pesticidas 

 
A evolução da tecnologia no fabrico de pesticidas, entre outras inovações agrícolas, ajudou certamente 

a produção agrícola a alimentar uma população humana em crescimento. No entanto, isto tem 

acontecido à custa da saúde humana e do ambiente. Os pesticidas causam uma série de danos. O 

escoamento de culturas tratadas polui frequentemente o ecossistema circundante e não só, com 

consequências ecológicas imprevisíveis. Além disso, as reduções nas populações de pragas perturbam 

o complexo equilíbrio entre espécies predadoras e presas na cadeia alimentar, desestabilizando assim 

o ecossistema. Os pesticidas também podem diminuir a biodiversidade dos solos. UNGA 2017, p3. 

Os pesticidas podem persistir no ambiente durante décadas e representar uma ameaça global para 

todo o sistema ecológico do qual depende a produção alimentar. O uso excessivo e o mau uso de 

pesticidas resultam na contaminação do solo e das fontes de água circundantes, causando perda de 

biodiversidade, destruindo populações de insetos benéficos que atuam como inimigos naturais das 

pragas e reduzindo o valor nutricional dos alimentos. UNGA 2017, p9. 

 

 

Como minimizar o esgotamento do solo 

 
As práticas que contribuem para a adaptação e mitigação das alterações climáticas nas terras de cultivo 

incluem o aumento da matéria orgânica do solo, o controlo da erosão, uma melhor gestão dos 

fertilizantes, e a utilização de variedades e melhorias genéticas para a tolerância ao calor e à seca. 

IPCC 2019, p25. 

Dietas equilibradas, com alimentos de origem vegetal, tais como os baseados em cereais, legumes, 

frutas e vegetais, frutos secos e sementes, e alimentos de origem animal produzidos em sistemas 

resilientes, sustentáveis e de baixa emissão de gases com efeito de estufa, apresentam grandes 

oportunidades de adaptação e mitigação das alterações climáticas, beneficiando ao mesmo tempo a 

saúde humana. IPCC 2019, p26. 

As mudanças nas escolhas alimentares, uma menor perda das pós-colheita, e a redução dos resíduos 

alimentares podem ajudar a enfrentar as alterações climáticas. IPCC 2019, p21. 

Os 'Princípios para a Gestão Sustentável do Solo' do Pacto Global das Nações Unidas são 

apresentados a seguir: 

 
1. Proteger o solo da degradação física, química e biológica 
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2. Limitar a erosão e evitar a desflorestação 

3. Desenvolver serviços de extensão, sistemas de conhecimento, e promover a inovação 

4. Aumentar a produtividade do solo de acordo com a sua capacidade natural 

5. Manter serviços ecossistémicos baseados no solo, disponibilidade e qualidade da água 

6. Restauração de solos em terras degradadas, fracassados e marginais 

7. Comunicar a importância do solo. UNGC 2016, p1 
 

 

Agricultura biológica 
 

Um aumento das práticas agrícolas orgânicas em muitos lugares ilustra que a agricultura com menos ou sem 

quaisquer pesticidas é viável. UNGA 2017, p19.Importância da biodiversidade e da rotação de culturas 

Na agricultura ecológica, as culturas são protegidas dos danos das pragas, aumentando a biodiversidade e 

encorajando a presença de inimigos naturais das pragas. Exemplos incluem o desenvolvimento de habitats 

em redor de explorações agrícolas para apoiar inimigos naturais e outros animais selvagens benéficos ou a 

aplicação de agro-biodiversidade funcional, utilizando estratégias científicas para aumentar as populações 

inimigas naturais. A rotação de culturas e a utilização de culturas de cobertura também ajudam a proteger o 

solo de vários agentes patogénicos, suprimindo ervas daninhas e aumentando o conteúdo orgânico, 

enquanto variedades de culturas mais resistentes podem ajudar a prevenir doenças das plantas. UNGA 

2017, p20. 
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. 

Nível 2  
 

 

Como o clima está a mudar em resultado do aquecimento global 
 

Os últimos 4 anos foram os mais quentes de que há registo e as emissões de gases com efeito de estufa 

ainda estão a aumentar. ONU 2019, p4. 

Segundo as tendências atuais, alguém nascido hoje arrisca-se a passar a sua velhice num mundo que é 

3,0°C mais quente do que nos tempos pré-industriais - o dobro do teto mais duro de 1,5°C fixado pelos 

governos em Paris em 2015. ONU 2019, p9. 

As emissões de gases com efeito de estufa totalizaram 50,8 mil milhões de toneladas em 2016, mais 48% do 

que em 1990. ONU 2019, p13. 

No entanto, as emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia diminuíram 22% em relação aos 

níveis de 1990 em 2017 a 4,3 mil milhões de toneladas, mesmo quando a economia cresceu 58% durante o 

mesmo período. ONU 2019, p18. 

Com o aquecimento crescente, a frequência, intensidade e duração dos eventos relacionados com o calor, 

incluindo as ondas de calor, vão continuar a aumentar ao longo do século XXI. IPCC 2019, p15 

 

 

Formas e efeitos das alterações climáticas (inundações, furacões, secas...) 
 

Os impactos das alterações climáticas incluem incêndios, secas, inundações, furacões, subida do nível do 

mar, acidificação oceânica e derretimento do gelo permanente. Estes impactos estão a crescer. ONU 2019, 

p4. 

As temperaturas já subiram cerca de 1,0°C em relação aos tempos pré-industriais. ONU 2019, p7.. 
 

 

Como podemos minimizar os efeitos negativos das ações humanas? 
 

Temos de reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa em 45% até 2030 e alcançar a 

neutralidade de carbono até 2050. ONU 2019, p4. 

Um importante relatório das Nações Unidas de 2019 identifica que a ação climática é "inseparável do 

desenvolvimento sustentável". É reconhecido que a integração das políticas climáticas e de desenvolvimento 

é fundamental para melhorar a vida das pessoas (especialmente nos países mais pobres), ao mesmo tempo 

que se combate a mudança climática. ONU 2019, p22. 

 

 

Reciclagem, Reutilização, e consumo responsável 
 

Na Europa, utilizamos 16 toneladas de material por pessoa por ano, das quais 6 toneladas se transformam 

em resíduos. Embora a gestão desses resíduos continue a melhorar na UE, a economia europeia ainda 

perde uma quantidade significativa de potenciais "matérias-primas secundárias", tais como metais, madeira, 

vidro, papel e plásticos. Em 2010, a produção total de resíduos na UE ascendeu a 2,5 mil milhões de 

toneladas. Deste total, apenas uma parte limitada (embora crescente) (36%) foi reciclada, sendo o restante 

depositado em aterro ou queimado, das quais cerca de 600 milhões de toneladas puderam ser recicladas ou 

reutilizadas. Resíduos CE. 

Se voltarmos a fabricar, reutilizar e reciclar, e se os resíduos de uma indústria se tornarem a matéria-prima 

de outra, podemos passar para uma economia mais circular onde os resíduos são eliminados e os recursos 

são utilizados de uma forma eficiente e sustentável. Resíduos CE. 
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Rios e reabilitações fluviais 
 

As águas europeias estão sob pressão de uma série de atividades humanas. Estas pressões atuam 

frequentemente ao mesmo tempo e afetam o bom funcionamento dos ecossistemas, contribuem para a 

perda da biodiversidade e ameaçam os valiosos benefícios que a água traz à sociedade e à economia. EW 

2018, p7. 

A produção agrícola é uma importante fonte de poluição difusa, principalmente como resultado de emissões 

excessivas de nutrientes e produtos químicos, tais como pesticidas. Outros fatores incluem habitações 

rurais, escorrências de zonas urbanas e silvicultura. EW 2018, p9. 

Os métodos de restabelecimento do fluxo natural de um rio incluem: 

 

- aplicar medidas relacionadas com a continuidade do rio, tais como a remoção de obstáculos e a instalação 

de passagens de peixes; 

- aplicar medidas centradas na restauração de habitats aquáticos, tais como a melhoria dos habitats físicos; 

- fazer a gestão dos sedimentos de forma a assegurar o seu transporte ao longo do curso dos rios; 

- restabelecer a ligação dos remansos e zonas húmidas para restaurar a conetividade lateral entre o canal 

principal do rio, a zona ribeirinha (margem do rio) e a planície de inundação mais vasta; 

- implementar medidas naturais de retenção de água que restabeleçam o armazenamento natural da água, 

por exemplo, inundando as planícies aluviais e construindo bacias de retenção; 

- restabelecer o regime de escoamento natural da água através, por exemplo, do estabelecimento de 

caudais mínimos e de requisitos ecológicos; 

- desenvolver planos mestres ou de conservação para restaurar a população de espécies de peixes 

ameaçadas. EW 2018, p9 

 

 

Importância das florestas para prevenir a erosão do solo e reter a água da chuva 
 

As árvores absorvem o dióxido de carbono da atmosfera à medida que crescem. Isto ajuda a reduzir o 

aquecimento global e protege a biodiversidade. ONU 2019, p28. 

A Etiópia anunciou ter plantado mais de 350 milhões de mudas de árvores a 29 de Julho de 2019, no que o 

governo considera ter sido um recorde mundial de um dia numa campanha mais vasta para promover o 

desenvolvimento sustentável e abrandar as alterações climáticas. ONU 2019, p28. 

A desflorestação é uma preocupação especial nas florestas tropicais húmidas porque estas albergam grande 

parte da biodiversidade do mundo. Por exemplo, na Amazónia cerca de 17% da floresta foi perdida nos 

últimos 50 anos, principalmente devido à conversão florestal para a criação de gado. WWF 

A erosão do solo pela água é uma das maiores ameaças aos solos na União Europeia, que tem um impacto 

negativo nos serviços dos ecossistemas, na produção de culturas, na qualidade da água potável, na 

regulação das cheias e nos stocks de carbono. SE 2017, p7. 

As florestas retêm o excesso de água da chuva, e ajudam a moderar os padrões de escoamento, evitando 

escoamentos extremos. Isto, por sua vez, reduz os danos causados pelas inundações, e também ajuda a 

mitigar os efeitos das secas. AEA 2015, p5. 
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Nível 3 
 

Fontes de poluição atmosférica 

 

Vários sectores-chave contribuem para as emissões de poluentes atmosféricos, incluindo transportes, 

empresas, indústria e agregados familiares, produção e distribuição de energia, agricultura e resíduos 

(incluindo aterros e incineração de resíduos). EEE 2019, p20. 
 

 

Como a poluição tem impacto na saúde humana e animal 
 

A poluição atmosférica tem impactos significativos na saúde da população europeia, particularmente nas 

zonas urbanas. Os poluentes mais graves da Europa, em termos de danos para a saúde humana, são o 

dióxido de azoto e o ozono ao nível do solo. Os idosos, as crianças e as pessoas com condições de saúde 

debilitadas são mais vulneráveis. EEE 2019, p8. 

Atualmente, a poluição atmosférica é o risco ambiental mais importante para a saúde humana. AEA 2019, 

p10. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais 

são as razões mais comuns de morte prematura atribuíveis à poluição do ar, seguidas das doenças 

pulmonares e do cancro do pulmão. AEA 2019, p13. 

A poluição atmosférica conduz à degradação ambiental e tem impactos nos ecossistemas naturais e na 

biodiversidade. O ozono ao nível do solo pode danificar culturas, florestas e outra vegetação, prejudicando o 

seu crescimento e tendo impacto na biodiversidade. AEA 2019, p73. 

 
 

Como podemos minimizar os efeitos negativos das ações humanas sobre a qualidade do ar? 
 

Como podemos minimizar os efeitos negativos das ações humanas sobre a qualidade do ar? 

Há muitas medidas que podem melhorar a qualidade do ar. Numa cidade, estas poderiam incluir a utilização 

de combustíveis mais limpos para aquecimento, a introdução de zonas de transporte de baixas emissões, a 

mudança para autocarros ou elétricos mais limpos, a promoção da bicicleta, a redução dos limites de 

velocidade e a emissão de taxas de congestionamento. EEE 2019, p17. 

Outras formas de melhorar a qualidade do ar incluem a redução da utilização de fertilizantes na agricultura e 

a paragem da queima descontrolada de resíduos sólidos e agrícolas. AEA 2019, p15. 

Uma vez que os gases com efeito de estufa e os poluentes atmosféricos partilham as mesmas fontes de 

emissões, podem surgir benefícios da limitação das emissões de uma ou outra. AEA 2019, p14. 

 

 

Energias renováveis vs fontes de energia fósseis 
 

Um sistema energético bem estabelecido apoia todos os setores: desde empresas, medicina e educação até 

à agricultura, infraestruturas, comunicações e alta tecnologia. O acesso à eletricidade nos países mais 

pobres começou a acelerar, a eficiência energética continua a melhorar, e as energias renováveis estão a 

obter ganhos impressionantes. No entanto, é necessária uma atenção mais focada para melhorar o acesso a 

combustíveis e tecnologias de cozinha limpos e seguros para 3 mil milhões de pessoas. Durante muitas 

décadas, combustíveis fósseis como o carvão, petróleo ou gás têm sido importantes fontes de produção de 

eletricidade, mas 3 mil milhões de pessoas não têm acesso a combustíveis de cozinha limpos, resultando em 

quase 4 milhões de mortes prematuras por ano. A queima de combustíveis de carbono produz grandes 

quantidades de gases com efeito de estufa que causam alterações climáticas e têm impactos nocivos no 

bem-estar das pessoas e no ambiente. Os países podem acelerar a transição para um sistema energético 

acessível, fiável e sustentável, investindo em recursos energéticos renováveis, dando prioridade a práticas 

energeticamente eficientes, e adotando tecnologias e infraestruturas de energia limpa. UN.ORG 

 

O Chile anunciou planos em junho de 2019 para encerrar oito centrais elétricas alimentadas a carvão nos 
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próximos cinco anos e estabelecer um objetivo a longo prazo para se tornar neutro em carbono até 2050. 

ONU 2019, p34 

 

 

Importância da floresta para melhorar a qualidade do ar 
 

As plantas estão envolvidas na absorção, transporte e assimilação (ou, em alguns casos, na 

decomposição) de muitos gases ou partículas poluentes. Portanto, as árvores e a vegetação podem 

desempenhar um papel importante na influência da qualidade do ar urbano, e na mediação de alguns 

dos efeitos negativos dos poluentes. A vegetação também remove o dióxido de carbono (CO2) - o 

principal gás com efeito de estufa associado às alterações climáticas - from the atmosphere. FR 
 

 

Cidadania ambiental 
 

A cidadania ambiental é a ideia de que todos nós devemos assumir a responsabilidade pela forma como 

interagimos com o ambiente. Algumas formas de o fazer estão listadas abaixo: 

- Adotar um estilo de vida verde - por exemplo "reduzir, reutilizar, reciclar". 

- Participar na tomada de decisões ambientais - envolver-se a nível local, nacional e internacional. 

- Ter em consideração os negócios - por exemplo, rejeitar produtos com embalagens excessivas, 

perguntar aos retalhistas sobre estratégias de retoma de aparelhos antigos. EL.ORG 

 

 

A importância da biodiversidade 
 

A biodiversidade é a variedade de vida a nível genético, de espécies e de ecossistemas. UN BFA 2019, 

p xxxvii. 

A natureza simboliza diferentes conceitos para diferentes pessoas, incluindo biodiversidade, 

ecossistemas, Terra Mãe, sistemas de vida e outros conceitos análogos. As contribuições da natureza 

para as pessoas incorporam diferentes conceitos, tais como bens e serviços dos ecossistemas e dons 

da natureza. Tanto a natureza como as contribuições da natureza para as pessoas são vitais para a 

existência humana e para a boa qualidade de vida. UN IPBES, p3. 

A biosfera, da qual a humanidade como um todo depende, está a ser alterada num grau inigualável em 

todas as escalas espaciais. A biodiversidade - a diversidade entre espécies e ecossistemas - está a 

diminuir mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história humana. UN IPBES, p3. 

A natureza na maior parte do globo foi agora significativamente alterada por múltiplos fatores humanos, 

com a grande maioria dos indicadores dos ecossistemas e da biodiversidade a mostrarem um rápido 

declínio. UN IPBES, p4. 
 

 

 

Fontes: 
 

EC Waste - https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

 

EC 2018 – ‘EU Pollinators Initiative.’ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

{SWD(2018) 302 final} 

 

EEA 2019 – ‘Air Quality in Europe – 2019 report.’ EEA report No 10/2019. European Environment Agency. 

 

EEA 2015 – ‘Water-retention potential of Europe's forests: A European overview to support natural water-retention 
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measures.’ EEA Technical report No 13/2015. 

 

EW 2018 – ‘European waters: Assessment of status and pressures 2018.’ EEA Report No 7/2018. European 

Environment Agency. 

 

EL.ORG - http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=199 

 

FR - https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/urban-regeneration-and-greenspace- 

partnership/greenspace-in-practice/benefits-of-greenspace/improving-air-quality 

 

IPCC 2019 – ‘Climate Change and Land: An IPCC Special report on climate change, desertification, land degradation, 

sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.’ Summary for 

Policymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019. 

 

SE 2017 – ‘Condition of agricultural soil: Factsheet on soil erosion. Overview of models, data and information on soil 

erosion in agricultural soils.’ Panos Panagos, Cristiano Ballabio, Emanuele Lugato, Arwyn Jones, Pasquale Borrelli. 

European Commission, JRC Science for Policy Report, 2017. 

 

UN BFA 2019 – ‘The state of the world’s biodiversity for food and agriculture.’ Food and Agriculture organisation of 

the United Nations, 2019. 

 

UN 2019 – ‘The Heat Is On: Taking Stock of Global Climate Action.’ United Nations Development Program, Global 

Outlook Report 2019. 

 

UNGC 2016 - The United Nations Global Compact: ‘Principles for Sustainable Soil Management’, 2016. 

 

UNGA 2017 - ‘Report of the Special Rapporteur on the right to food’ United Nations General Assembly 

A/HRC/34/48, 2017. 

 

UN IPBES 2019 – ‘Report of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services on the work of its seventh session’. Addendum: Summary for policymakers of the global 

assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services. 2019. 

 

UN ORG - https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7.pdf 

 

WWF - https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation 

http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=199
http://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/urban-regeneration-and-greenspace-
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7.pdf
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Finalidade e Objetivos das Fichas de Atividade 
 

O objetivo deste processo educativo é reforçar a capacidade crítica dos alunos no que diz respeito às 

questões ecológicas, promover o respeito pela natureza e, por conseguinte, por si próprios. 

As metas e objetivos são: 

 
 

Metas cognitivas / Conhecimento 
 

- Familiarizar as crianças com o ambiente natural e antropogénico. 

- Compreender os mecanismos do ambiente natural e a sua interação com o ambiente antropogénico. 

- Compreender quão frágil é o equilíbrio do ambiente natural. 

- Compreender que as atividades e intervenções humanas podem ter consequências perigosas para o 

ambiente natural. 

- Aprender como é valiosa a proteção do ambiente natural e antropogénico 

 

.Objetivos emocionais / Atitude, valores 

 

- Desenvolver o pensamento crítico e atitudes responsáveis em relação às questões ambientais através de 

uma abordagem experimental. 

- Compreender a responsabilidade pessoal e o poder de cada um de nós, como cidadãos ativos, na 

formação da política ambiental da comunidade como um todo. 

- Mudar atitudes e comportamentos para que possam desempenhar um papel essencial no desenvolvimento 

sustentável, um objetivo que é cumprido através da mobilização do domínio emocional e psicomotor. 

 

Objectivos psicomotores / Competências 
 

Desenvolver capacidades para: 

 

- Procurar e recolher informação 

- Observar, distinguir e classificar 

- Fazer suposições (e se...), e previsões (o que fazer no futuro). 

 

As atividades seguintes são ordenadas numa ordem lógica de acordo com a idade das crianças a quem se 

dirige. À medida que a idade aumenta, aumenta também o grau de dificuldade e as competências 

necessárias. Evidentemente, a ordem de classificação é simplesmente uma sugestão que não impede cada 

professor de adotar uma abordagem diferente, dependendo do nível da sua turma. 

 

A marcação por cores de cada ficha de atividade indica o tempo sugerido para a realização da atividade: 

antes, durante ou depois do jogo. Mais uma vez é o professor que escolhe o momento certo, conhecendo o 

jogo e o nível da sua turma. 

 

Antes do jogo 
thgame 

Durante o jogo 

Depois do jogo 

Divirtam-se!!! 
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Fichas  de  a t iv idad es  

Idade alvo: 6 - 10 anos  
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Nome do Animal  

- Ficha de atividade de emparelhamento – 

 

 
Orangotango de Bornéu 

 

 

 
Pato 

 

 
Coelho 

 

 
Cão 

 

 
Pardela das Baleares  

 

 
Urso Polar  

 

 
Abelha 

 

 
Tartaruga Caretta Caretta 
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Habitat 

- Ficha de atividade de emparelhamento - 

 
Mar Mediterrâneo  

 

 
Em todo o mundo 

 

 
Pólo Norte 

 

 
 Em todo o mundo 

 

 
Ilhas Baleares 

 

 
Em todo o mundo 

 
 

                                         Floresta selvagem do Bornéu 

 
 

Em todo o mundo 
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Onde vive o animal  

- Folha de atividade verdadeira ou falsa – 

 
Qual é o habitat natural de cada um destes animais? 

 

O urso polar vive no Pólo Norte       VERDADEIRO / FALSO 

 

A tartaruga Caretta Caretta vive nos rios VERDADEIRO / FALSO 

 

A pardela das Baleares vive na Ásia VERDADEIRO / FALSO 

 

O orangotango Bornéu vive na Ásia VERDADEIRO / FALSO 

 

Os lamas vivem na América VERDADEIRO / FALSO 

 

Os leões vivem na Europa VERDADEIRO / FALSO 

 

Os elefantes vivem em África e na Ásia VERDADEIRO / FALSO 

 

Os cangurus vivem na Austrália VERDADEIRO / FALSO 

 

As girafas vivem na América VERDADEIRO / FALSO 

 

Os tigres vivem em África VERDADEIRO / FALSO 
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Cic lo  da  Água  

- Preencher a ficha de atividade - 
 

Pic http://geoviews4students.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html 
 

fotocopiar as seguintes frases, recortá-las e colocá-las no lugar certo na fotografia: 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Chuva 
Transpiração pelas 

plantas 
Condensação Evaporação 

Águas subterrâneas 
Fluxo de águas 

superficiais 

Degelo 

Criação de 
nuvens 

Fluxo de água 
subterrânea 

Águas 
superficiais 

http://geoviews4students.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html
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Cic lo  da  Água  

- Ficha de atividade de escrita - 

Agora, use as frases dadas para descrever o ciclo da água: 
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Resíduos de água  
Ficha de atividade / Sim ou Não - 

Em cada frase, assinale SIM ou NÃO em conformidade 
 

1. Descarta o óleo usado no lava-loiça? SIM NÃO 

2. Lava a loiça à mão? SIM NÃO 

3. Em casa tem torneiras que pingam? SIM NÃO 

4. Quando escovo os dentes, deixa a torneira a correr? SIM NÃO 

5. Quando uma torneira está a pingar, recolhe a água (por exemplo, para 

regar plantas) até a reparar? 

SIM NÃO 

6. Durante o duche, deixa a torneira aberta SIM NÃO 

7. Lava o seu quintal, terraço, etc. com fluxo constante (água corrente 

constante) na mangueira? 

SIM NÃO 

8. Lava o carro mais de uma vez por semana? SIM NÃO 

9. Rega as flores com uma mangueira? SIM NÃO 

10. Deixa a água da chuva ir para o lixo? SIM NÃO 

11. Quando vê um cano de abastecimento de água partido na estrada, fica 

indiferente? 

SIM NÃO 

12. Compra frequentemente frutas e legumes que estão fora de época? SIM NÃO 

13. O autoclismo da sua casa está a pingar? SIM NÃO 

14. Utiliza a máquina de lavar roupa mesmo para pouca roupa? SIM NÃO 

15. Prefere tomar banho na banheira em vez do duche? SIM NÃO 

16. Na casa de banho / chuveiro deixa a água ir para o lixo, até ficar 

quente? 

SIM NÃO 

17. Na praia, toma duche depois de cada banho no mar? SIM NÃO 

18. Quando pinta, lava os pincéis no lava loiça, em vez de o fazer num 

copo? 

SIM NÃO 

19.Tira a lama dos sapatos com uma mangueira de água, em vez de o 

fazer numa bacia? 

SIM NÃO 

20. Escolhe plantar relva no seu jardim? SIM NÃO 
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Desperdício de água - Conte as vezes que optou pelo "SIM" 
 

Entre 0 e 5 

 

Parabéns! És muito económico quando se trata da energia que consomes. Adoras o ambiente e 

preocupas-te com o futuro deste planeta. Se toda a gente pensar assim, o futuro da Terra é 

promissor. Continua assim e inspira outros com o teu estilo de vida! 

 

Entre6 e 10. 
 

Boa tentative! Amas o planeta, mas podes fazer melhor. Tenta evitar algum desperdício, para que 

algumas das tuas escolhas possam mudar de NÃO para-SIM. No entanto, estás a tentar melhorar 

o estado do nosso planeta. 
 

Entre 11 e 15. 
 

Não é um esforço assim tão bom. Tenta mais.  As tuas escolhas irão determinar o futuro do 

planeta. A partir de hoje, terás de mudar as tuas atitudes,. Considera as opções acima e vê o que 

podes alterar na tua vida diária para melhorar a tua pontuação e, portanto, a situação no nosso 

planeta. 

 

Entre16 e 20. 
 

Desastre! Faz algo, ou então estamos perdidos. Podes mudar muitos dos teus hábitos diários para 

beneficiar tanto o teu bolso como o planeta. E há muito que podes fazer. Poupa na água que 

consomes!  
 

Relatar com: 

 

Todos nós ...  

 

A maioria de nós ...  

 

Muitos de nós ...  

 

Alguns de nós ... 

 

Poucos de nós ...  

 

Quase nenhum de nós ...  

 

Nenhum de nós . 

. 
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Reduzir-Reutilizar-Reciclar 

-Ficha de atividade SIM ou Não - 

Em cada frase, assinale SIM ou NÃO em conformidade  

1. Procuras indicações de reciclagem ao comprar um produto? SIM NÃO 

2. Reutilizas os artigos de embrulho (embalagens, fitas, etc.) dos presentes 

que recebe? 

3. Quando vais às compras, preferes produtos com embalagens mais 

simples? 

SIM NÃO 
 

SIM NÃO 

4.  Dás sobras alimentares aos animais (por exemplo, frango)? SIM NÃO 

5. Quando uma torneira está a pingar, recolhes a água (por exemplo, para 

regar plantas) até a reparar? 

6. Colocas aparelhos eléctricos velhos que já não funcionam, em caixas 

de reciclagem especiais? 

SIM NÃO 
 

SIM NÃO 

7. Colocas o plástico, o metal e o papel na Reciclagem? SIM NÃO 

8. Separas o lixo (por exemplo, tampas de garrafas) antes de o colocar na 

Reciclagem? 

9. Desligas o ecrã do computador e a televisão quando não estás a utilizar? 

SIM NÃO 
 

SIM NÃO 

10. Utilizas um recipiente de compostagem em casa ou na escola? SIM NÃO 

11. Tens lâmpadas de baixo consumo em tua casa, em vez de lâmpadas 

incandescentes? 

12. Quando um aparelho se avaria, vês se pode ser reparado antes de comprar 

um novo? 

SIM NÃO 
 

SIM NÃO 

13. Atiras lixo para o chão? SIM NÃO 

14. Preferes produtos locais (por exemplo, comida, roupa)? SIM NÃO 

15. Quando fazes compras no supermercado, usa um saco reutilizável 

(por exemplo, feito de tecido)? 

SIM NÃO 

16. Reutilizas embalagens tais como frascos, caixas de plástico, etc.? SIM NÃO 

17. Dás roupa de que já não usas a outras pessoas ou remodela-a? 
SIM NÃO 

18. Encorajas os outros a reciclar? SIM NÃO 

19. Reciclas pilhas usadas em contentores especiais? SIM NÃO 

20. Utilizas ambos os lados do papel para desenhar ou escrever? SIM NÃO 
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Reduzir-Reutilizar-Reciclagem - Conte os "NÃO" que escolheu 
 

ENTRE 0 e 5 
 

Parabéns! És muito económico quando se trata da energia que consomes. Adoras o ambiente e 

preocupas-te com o futuro deste planeta. Se toda a gente pensar assim, o futuro da Terra é 

promissor. Continua assim e inspira outros com o teu estilo de vida! 
 

 
ENTRE  6 e 10. 
 

Boa tentative! Amas o planeta, mas podes fazer melhor. Tenta evitar algum desperdício, para que 

algumas das tuas escolhas possam mudar de NÃO para-SIM. No entanto, estás a tentar melhorar 

o estado do nosso planeta. 

 

ENTRE 11 e 15  
 
Não é um esforço assim tão bom. Tenta mais.  As tuas escolhas irão determinar o futuro do 

planeta. A partir de hoje, terás de mudar as tuas atitudes,. Considera as opções acima e vê o que 

podes alterar na tua vida diária para melhorar a tua pontuação e, portanto, a situação no nosso 

planeta. 

 
ENTRE  16 e 20 
 
Desastre! Faz algo, ou então estamos perdidos. Podes mudar muitos dos teus hábitos diários para 

beneficiar tanto o teu bolso como o planeta. E há muito que podes fazer. Desliga os aparelhos 

elétricos que não utilizas, poupa na água que consomes e tenta reciclar o máximo de materiais que 

puderes. 

 
Relatar com: 
 
Todos nós ...  

 

A maioria de nós ...  

 

Muitos de nós ...  

 

Alguns de nós ... 

 

Poucos de nós ...  

 

Quase nenhum de nós ...  

 

Nenhum de nós ... 
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Ação de limpeza - Contabilização de lixo 
 

- Ficha de atividades experimentais ao ar livre - 
 

Escolher o recreio escolar ou outro espaço público (por exemplo, uma praia) para uma ação de 

limpeza. Manter um registo do lixo recolhido catalogado por tipo/material (plástico, papel, alumínio, 

não reciclável). Após a conclusão da ação, pode discutir: 

 
- os resultados 
- redução do lixo produzido 
- redução do lixo que acaba na natureza 
- mudanças de comportamento 
- melhoria do nosso ambiente  
- passar a mensagem a outros (pais, etc.) 

 

Tipo de lixo Número de itens Proporção (fração) 

Papel   

Plástico   

Alumínio / metal   

Comida   

Outro   

TOTAL   

 

Para encontrar a proporção, por exemplo de papéis na soma do lixo e transformá-la numa 

fração, temos de fazer uma fração com o número de papéis que encontramos na área como 

numerador, e o número total de rubricas de lixo (de todos os tipos) encontradas na mesma 

área como denominador: 

 

RazãoPapel   =  Número de papéis 

                                    Número total de lixo 

 

Consequentemente, a proporção de plástico é uma fração com o número de plásticos como 

numerador, e o número total de resíduos como denominador, a proporção de metais é uma 

fração com o número de metais como numerador e o número total de metais como 

denominador, e assim por diante. 

 

Exemplo: Se encontramos 50 peças de lixo no recreio da escola e 25 delas eram de plástico, 

então a proporção de plástico no nosso lixo era de 25/50 

 

. 
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Sinais 
 

- Ficha de atividade de emparelhamento - 

Combina os sinais com os seus significados :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. O fabricante deste produto 
pagou pela reciclagem 

b. Eu sou um aparelho elétrico. 
Não me deitem no lixo comum, 
eu posso ser reciclado 

c. Eu cumpro as normas da União 
Europeia   

d. Sou feito de 0-100% de materiais 
recicláveis  

e. O meu número mostra o tipo de 
plástico de que sou feito - 
"Código de Identificação do 
Plástico". 

f. Olhe para mim para ver quanta 
energia eu consumo 

g. Recicle-me para não ser 
desperdiçado, para seu próprio 
benefício  
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Ideias de reutilização de resíduos 
 

- Ficha de atividade Brainstorming - 
 

 Os alunos trabalham em pares ou em pequenos grupos. Discutem como podem reutilizar 

coisas que deitam fora todos os dias. Depois, apresentam as suas ideias ao resto da turma. 

 

Resíduos Ideias de Reutilizar 

jornal 

 

copo de esferovite 

 

jarra 

 

garrafa de vidro  

 caixa de papelão  

saco de plástico  

 lata  

 garrafa de plástico  
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Escrever uma história  

-Ficha de atividade escrita - 
Os alunos trabalham em pares ou em pequenos grupos.  criam a sua própria história sobre uma questão 

ambiental. 
 

 
Fonte: https://www.template.net/design-templates/print/story-map-template/ 

 

http://www.template.net/design-templates/print/story-map-template/
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Fichas  de  a t iv idades  

Idade alvo: 8 - 10 anos  
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Frases separadas 

- Ficha de atividade de emparelhamento- 

Os alunos trabalham em grupos tentando corresponder as frases separadas. Cada grupo lê 

uma frase. Depois a atividade é discutida em conjunto com o professor. 

 
utilizar um produto mais do que uma vez 

para o mesmo fim, o que ajuda a poupar 

dinheiro, tempo, energia e recursos 

 

plantação de árvores em terras florestais 

para substituir as que foram cortadas . 

 
 

decompor os resíduos nas suas 

matérias-primas, que são depois 

utilizadas para refazer o artigo original 

ou fazer novos artigos. 

 
 

o aumento gradual da temperatura da 

superfície terrestre causado por 

atividades humanas que provocam a 

libertação de elevados níveis de dióxido 

de carbono e outros gases para a 

atmosfera  

 

 

alimentos feitos de plantas e animais 

que são cultivados ou criados sem a 

utilização de fertilizantes sintéticos, 

pesticidas ou hormonas  

 

 Fonte dos termos: https://www.epa.ie/ 

 

 

http://www.epa.ie/
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Dependência direta do problema ambiental 

- Ficha de atividade de emparelhamento– 

 

 
Aquecimento global 

 

 
Degelo  

 

 
Deflorestação 

 

Expansão da atividade 

humana 

 
Uso de pesticidas 

 

 
Perda de biodiversidade 

 

Aumento de espécies não 

autóctones 

 

Problemas de saúde 
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Causas & e problemas ambientais 

- Ficha de atividade de emparelhamento– 

Os alunos combinam os problemas ambientais com as suas causas . 

 

 

 

 

inundações        erosão do solo  

poluição da 
água 

 

  

colheitas com baixos 

rendimentos 

 

 

secas 
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Animais ameaçados de extinção  

- Ficha de atividade de estudo– 
 

Proposta de atividade: Dividir em grupos e encontrar imagens e informações sobre animais 
ameaçados de extinção: 
 
⇒ Na sua região 

⇒ No seu país 

⇒ Em outros países e continentes 
 
Projetar/exibir as fotografias e/ou organizar uma exposição fotográfica dos animais ameaçados 
de extinção na sua turma ou na sua escola. 
 
Porque é que estão ameaçados de extinção? 
 
O que podemos fazer para os salvar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto from Pixabay.com 
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Animais marinhos à beira da extinção 

- Ficha de atividade de estudo– 
 

Proposta de atividade: Dividir em grupos e encontrar imagens e informações sobre animais marinhos como a 
tartaruga marinha Caretta Caretta ameaçada de extinção: 

 
⇒ Na sua região 

⇒ No seu país 

⇒ Em outros países e continentes 
 
Projetar/exibir as fotografias e/ou organizar uma exposição fotográfica dos animais ameaçados 
de extinção na sua turma ou na sua escola. 
 
Porque é que estão ameaçados de extinção? 
 
O que podemos fazer para os salvar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto from Pixabay.com 
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Declarações verdadeiras ou falsas 

- Ficha de atividade verdadeiro/falso– 

Em grupos, os alunos discutem as declarações e decidem se são verdadeiras ou falsas. 

Depois, a atividade é discutida com o professor. 

 

Declaração Verdadeiro Falso 

 
As inundações têm ocorrido com mais frequência nos últimos 
anos 

  

 
A desflorestação ajuda a prevenir as inundações 

  

 
As inundações não influenciam a vida dos animais aquáticos 

  

 
Os leitos de rios retos são menos propensos a inundações 

  

 
O lixo no leito do rio não afeta o fluxo de água 

  

 
A poluição do ar não afeta os ecossistemas da Terra 

  

 
A asma é afetada pela poluição 

  

 
Os pesticidas são utilizados pelos agricultores para proteger as 
suas culturas 

  

Os gases com efeito de estufa protegem a atmosfera e os 
oceanos 

  

O aquecimento global é causado pelo aumento dos níveis de 
gases com efeito de estufa 

  

 
A agricultura biológica utiliza fertilizantes e pesticidas 
artificiais.. 

  

 
O controlo de pragas biológicas depende de mecanismos 
naturais 
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Problemas ambientais 

- Ficha de atividade estudo em equipa– 

Os alunos trabalham em pares ou em pequenos grupos. 

Discutem os problemas em conjunto e depois apresentam a tabela ao resto da turma. As questões 
(plantas e animais, água, ar) podem ser discutidas separadamente  

 

 

Ambiente 

Natural  

Quais são as possíveis 

ameaças? 

 
Como podemos protegê-los? 

plantas e 
animais 

  

água 

  

ar 
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Saco plástico  

- Ficha de atividade de Cálculo -– 

11 milhões (!!!!) de sacos de plástico são consumidos diariamente na Grécia. Apenas com os sacos 
de plástico que são utilizados na Grécia, poderíamos embrulhar o nosso planeta 60 vezes. Quantos 
sacos de plásticos usas? 

 

1 Quantas vezes por semana tu ou a tua família visitam o 

Supermercado para fazer as compras? x 5 sacos = 

 

2 Põe vegetais e frutas num saco de plástico quando os pesa? 

Se sim, adicione 4 sacos. 

 

3 Quando compra pão, coloca-o num saco de plástico; se sim, 

acrescente 5 sacos. 

 

4 Quando compra roupa nova, coloca-a num saco de plástico; se 

sim, acrescente 2 sacos. 

 

5 Geralmente, quantos outros sacos de plástico usam por 

semana? 

 

  Total (por semana) 
 

Calcular quantos sacos usas por ano 

(O ano tem 52 semanas, por isso multiplicas o total por 52) 

 

 
O número total é demasiado alto? 

Pensa em formas de reduzir os sacos de plástico que utilizas. 

Por exemplo, utiliza mochilas ou sacos feitos de tecidos duráveis, para as tuas compras. 

As correntes circulares do Oceano Pacífico criaram um enorme caixote do lixo de plásticos 

 que é 10 vezes maior do que o tamanho da Grécia! 
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Cálculo do consumo de água- 

 Ficha de atividade de Cálculo – 

Calcular a quantidade de água que se poderia poupar semanalmente/anualmente. 

1. Por dia, quantas vezes escovas os dentes? 

………… x 15 litros = ……… litros x 7 dias = ……… litros por semana 

2. Por dia, quantas vezes tomas duche?  

………… x 50 litros = ……… litros x 7 dias  = ……… litros por semana 

3. Por semana, quantas vezes lavas o carro? 

………… x 150 litros = ……… litros x 7 dias  = ……… litros por semana 

4. Por semana, quantas vezes usas a máquina de lavar roupa ? 

………… x 150 litros = ……… litros x 7 dias  = ……… litros por semana 

5. Por semana, com que frequência lavas frutas e legumes? 

………… x 30 litros = ……… litros x 7 dias  = ……… litros por semana 

6. Por semana, com que frequência lavas os pratos? 

a) Se lavas à mão (fluxo de água constante): 

………… x 100 litros = ……… litros por semana 

b) Se lavas na máquina de lavar : 

………… x 10 litros = ……… litros por semana 

7. Por dia, quantas vezes lavas as mãos 

………… x 15 litros = ……… litros x 7 dias  = .....................litros por semana 

Soma Semanal  = ……… litros por semana 
 

Multiplica a quantidade semanal por 52 (52 semanas por ano) para encontrar os litros de água que 
consomes por ano 

.Soma anual = (soma semanal) ……… x 52 semanas = …………… litros por ano 

 

É UM TOTAL ALTO ??? 

Relatar com: Todos nós ... A maioria de nós ... Muitos de nós ... Alguns de nós ... Não muitos de nós ... 

Quase nenhum de nós ... Nenhum de nós  

..
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 Palavras cruzadas 
- Folha de atividades de diversão e revisão (em Inglês) – 

 
 

 

 1 B E E S  

 2 C R O P S  

 3 S O I L  

4 P O L L U T I O N 

 5 F L O O D  

6 O R G A N I C  

7 R E C Y C L I N G 

 
 

1. They pollinate crops. 

2. Oats or barley. 

3. The upper layer of earth in which plants grow. 

4. Harmful substances introduced into the environment. 

5. It is caused by prolonged heavy rains. 

6. Food produced without the use of chemicals. 

7. Reprocessing waste into new materials and objects. 
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Palavras cruzadas 
- Folha de atividades de diversão e revisão (em Inglês)– 

Resolver as palavras cruzadas e encontrar as letras que dão a palavra-chave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertical 

1. Energy produced from sources like sunlight, wind, rain. 

2. The process of damaging soil 

3. The variety and variability of living species on Earth. 

4. An insect that carries pollen. 

 

Horizontal 

5. One of the fossil fuels which is a main contributor to global warming. 

6. The process of cutting down trees in a large area. 

7. Harmful chemicals used by farmers 

 
Password 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

E C O - F R I E N D L Y 

 

O 
 

  

 
 
 
 
 
 

O3 

R 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

R 

S 

T 
 

 E    I  L10  

  1     R5  5 C O A L       

  R     O    D9  I       

6 D E F4 O R E S T A T I O N8       

  N     I6    V  A       

  E1     O  7 P E7 S T I C2 I D E S 
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Fichas  de  a t iv idad es  

Idade alvo: 10 anos  
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 Árvores 

- Ficha de atividade de Cálculo – 

Calcula quantas árvores poderias salvar por semana/ano ! 

1) Por semana, em média, quantos pacotes de guardanapos de papel consome a sua família? 
 

   x 0.2 kg =  kg 

2) Por semana, em média, quantos jornais consome a sua família? 

 

   x 0.5 kg =  kg 

3) Por semana, em média, quantos rolos de papel de cozinha consome a sua família? 

 

   x 0.4 kg =  kg 

4) Por semana, em média, quantas caixas de cartão (caixas de cartão, sacos de papel, etc.) consome a sua família? 
 

   x 0.5 kg =  kg 

5) Por semana, em média, quantas revistas lêa sua família? 

 

   x 0.3 kg =  kg 

 

6) Por semana, em média quantas folhas A4 consome? 

 

    x 0.05 kg =  kg 

Soma semana =   kg 

Multiplique a quantidade total por 52 (52 semanas por ano) para descobrir o peso do 

papel que consome anualmente. . 

Soma anual = Soma semana x 52 =  kg 
 

Se 1000 Kg de papel reciclado pouparem 17 árvores, quantas árvores poderá poupar por 

ano se usar menos ou se reciclar a quantidade de papel acima indicada  

         Quantas árvores se poderia salvar por semana/ano? 
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Problemas ambientais 

- Ficha de atividade estudo em equipa– 

 

Os alunos trabalham aos pares ou em pequenos grupos. Discutem os problemas 

ambientais da sua comunidade local. Preenchem a tabela e depois apresentam-na ao resto 

da turma 

. 

 

Problemas 

ambientais 

      O seu impacto em  
Medidas tomadas para tratar do 
assunto 

Pessoas Animais 
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Problemas ambientais 

- Quiz – 
 

1. Qual destas não pode ser reciclada? 

a) Garrafas de plástico 

b) Lampadas elétricas 

c) Latas metal 

d) papel 

2. Verdadeiro/ Falso? 

Os fumos dos automóveis têm um grande impacto na poluição do ar   V/F 

3.  Indica três ações que um agricultor pode tomar para apoiar 

a sustentabilidade 

    .1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

4. Preenche as falhas com (eletricidade/casas) 

Podes utilizar energia renovável para fornecer e calor para  e 

empresas.  

5. O processo de conversão de residuos em novos materiais e objetos é chamado de processo: 

a) segregação 

b) reutilização 

c) reciclagem 

d) redução 

6. Enumerar três fontes de poluição  

    . 1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

7. Se algo é sustentável, ... 

a) Polui o ambiente 

b) deve ser imediatamente interrompido 

c) é bom para o ambiente 

d) tem um impacto negativo nas pessoas 

8. Qual destes não é o efeito da agricultura intensiva? 

a) animais que abandonam os seus habitats 

b) biodiversidade 

c) poluição da água 

d) degradação do solo 

9. Porque é que as abelhas são tão importantes para os agricultores? 

a) Mantêm ouros insetos afastados 

b) Fazem mel 

c) Polinizam muitas culturas 

d) Acabam com a poluição do solo 

10.  Quais destes factores não contribuem para grandes inundações? 

a) deflorestação 

b) habitats de  animais aquáticos 

c) leito de rio reto 

d) lixo no leito do rio 
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Environmental problems 

- Quiz – 

1. Verdadeiro ou Falso? 

2. Lentamente, o planeta está  a ficar mais frio . V / F 

3. O carvão é 

a) renovável 

b) combustível fóssil 

c) sustentável 

d) amigo do ambiente 

4. Name Indique três ações que as pessoas podem tomar para proteger os 

habitats naturais dos animais.  

 1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

5. Preencher os espaços em branco com as palavras: biodegradável/poluição 

O papel é um exemplo de um material.--------------------------. Significa que se 

decompõe naturalmente sem causar qualquer --------------------------. 

6. Qual dos seguintes problemas não é causado pela poluição atmosférica? 

a) asma 

b) alergias 

c) dores de estômago 

d) tosse 

7. Lista 3 materiais que podem ser 

reciclados.  

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

8. Qual destes é um resíduo perigoso? 

a) caixa de cartão 

b)  bateria 

c) garrafa de plástico 

d) copo de esferovite  

9. 9.Qual destas não é a fonte de energia renovável? 

a)   vento 

b) gás natural 

c) solar 

d)  energia hidroeléctrica 

10. 10. Qual destas não contribui para a poluição da água? 

a)   pesticidas utilizados na agricultura 

b) ) habitats animais 

c)  resíduos industriais 

d)  esgotos 

11. 11. O processo de aumento da temperatura da Terra é chamado 

a)  efeito solar 

b)  efeito estufa 

c)  efeito térmico 

d)  efeito da temperatura 
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Fichas de atividades divertidas 

 Idade alvo: 6 - 10 anos de idade 
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Para pintar 

- Ficha de atividade divertida - 
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Para pintar 

- Ficha de atividade divertida - 
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Para pintar 

- Ficha de atividade divertida - 
 
 
 

 
 
 
 
 



56  

Ligar os pontos e pintar a imagem 

- Ficha de atividade divertida -– 
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Ligar os pontos e pintar a imagem 

- Ficha de atividade divertida -– 
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Labirinto 

- - Ficha de atividade divertida – 

Ajuda o rato, o cão e a abelha a encontrar o caminho para a sua comida! 
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Labirinto 

- - Ficha de atividade divertida – 

Ajuda o porco-espinho a encontrar a comida! 
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Ajuda o cão a encontrar a 
comida! 

 

Labirinto 

- Ficha de atividade 
divertida –
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Glossário do Colourful World 

pela Universidade de West London 
 

o Cidadania ativa  Pessoas que se envolvem nas suas comunidades locais e na 

democracia a todos os níveis, desde aldeias a cidades a nível nacional e global; com o 

intuito de beneficiar a sociedade e o ambiente. 

o Trata-se de reconhecer que somos todos dependentes uns dos outros 

e que, ao contribuir positivamente para a sociedade, estamos a ajudar-

nos a nós e aos outros. 

o Poluição do ar Um tipo de poluição ambiental que afeta o ar e é geralmente causada 

por fumo ou outros gases nocivos. Um perigo para a saúde humana e para os 

ecossistemas da Terra. 

A presença de produtos químicos/compostos tóxicos no ar, que 

normalmente não estão presentes e que baixam a qualidade do ar ou 

causam alterações prejudiciais para a qualidade de vida 

 

• Energia alternativa Energia que pode complementar ou substituir fontes de energia convencionais, tais 
como combustíveis fósseis. 
 

 
Antropogénico Resultante da atividade humana. Frequentemente utilizado para 

descrever a poluição e os danos ambientais 

 

o Asma Uma condição de saúde que afeta os pulmões e pode tornar a respiração difícil.O 
estado pode ser agravado pela poluição  

 

o Atmosfera A camada de gases mantida à volta da terra 

por gravidade. 

Biodiversidade A variedade da vida vegetal e animal no mundo ou num habitat 

particular. Um elevado nível de biodiversidade é importante 

 

Biocombustível  Combustível feito a partir de plantas. Faz uso da energia solar 

capturada e armazenada nas plantas. 

 

Controlo biológico de pragas  Um método de controlo de pragas tais como insectos, ervas 

daninhas e doenças das plantas, utilizando outros organismos. Baseia-

se em mecanismos naturais - tais como animais que comem insectos 

que de outra forma poderiam comer a cultura de um agricultor - mas 

geralmente envolve também uma gestão activa por parte dos 

agricultores. 

 

o Dióxido de carbono Um gás com efeito de estufa. Uma molécula de um átomo de 

carbono e dois átomos de oxigénio   s 

 
o Clima O tempo médio experimentado num local, medido durante um longo 

período.,  
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o Alterações climáticas Alterações nos padrões climáticos da Terra causadas pela 

acumulação de gases com efeito de estufa na atmosfera. Estes gases retem o calor do sol, 

alterando o clima a nível local e global. 

 

Rotação de culturas Cultivar uma série de culturas diferentes na mesma área numa 

sequência ao longo das estações. Ajuda a reduzir a erosão do solo e 

aumenta a fertilidade do solo e o rendimento global da agricultura. 

 

Deflorestação Limpar uma área de árvores sem replantar. Isto destrói o habitat dos 

animais afetados, bem como contribui para a acumulação de gases com 

efeito de estufa, uma vez que as árvores absorvem dióxido de carbono. 

 

Seca Um período contínuo de tempo seco, quando uma área recebe menos 

do que a sua quantidade normal de chuva. Isto é geralmente mau para 

as plantas, animais e seres humanos nas áreas ou habitats afetados. O 

aumento das secas e inundações está a ocorrer em consequência das 

alterações climáticas. 

 

Ecosistema Uma grande comunidade de seres vivos - tais como plantas e 

animais - cujas vidas estão ligadas numa determinada área 

 

Emissões Gases adicionados à atmosfera por atividades humanas 

(especialmente a utilização de combustíveis fósseis), bem como do 

sistema digestivo dos animais (particularmente da agropecuária) e da 

decomposição das plantas. 

 

Energia A capacidade de produzir trabalho, ou seja, gerar força num 

determinado corpo, substância ou sistema físico. No caso do 

‘Colourful World’ significa particularmente a potência para o 

transporte, aquecimento/arrefecimento das nossas casas, fábricas, 

aparelhos, etc. 

 

Fertilizante Uma substância que fertiliza o solo, ajudando as plantas a crescer. 

Estas podem ser naturais (tais como estrume de animais) ou químicas (isto é, feitas artificialmente). A 

agricultura intensiva de culturas depende geralmente de fatores de produção, tais como fertilizantes 

químicos. 

 
Margem de campo  Uma área de terra em redor de um campo que se situa entre a cultura 

plantada e o limite. As margens e sebes do campo podem fornecer 

habitats importantes para plantas e animais, incluindo o incentivo ao 

controlo biológico de pragas. Isto pode reduzir a necessidade de 

pesticidas químicos e encorajar a biodiversidade. 

Combustíveis fósseis Por exemplo - carvão, petróleo e gás. Fabricados a partir de plantas e 

animais fossilizados ao longo de milhões de anos. Quando queimados, 

produzem energia mas também libertam gases nocivos com efeito de 

estufa e outros poluentes. 

 

Aquecimento Global  O aumento das temperaturas médias na atmosfera e nos oceanos 

causado pelo aumento dos níveis de gases com efeito de estufa 
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Efeito de estufa Aquecimento da atmosfera causado quando o calor é retido e não 

pode escapar para o espaço. Os gases com efeito de estufa 

aumentam este efeito. 

 

Gás com efeito de estufa Um gás que contribui para o efeito de estufa. Por exemplo, o dióxido 

de carbono e o metano. 

 

Habitat O ambiente natural vivido por uma determinada espécie de animal, 

planta, ou outro organismo. 

o Agricultura intensiva Um tipo de agricultura em que muito dinheiro e mão-de-obra 

são utilizados para aumentar o rendimento obtido por área de terra. O uso de grandes 

quantidades de fertilizantes químicos e pesticidas para as culturas, e de medicamentos 

para os animais é comum. 

 

 
o Aterro    Uma forma de se livrar do lixo enterrando-o entre camadas de terra. Os 

aterros sanitários podem poluir o ambiente quando a água da chuva lança produtos 

químicos em cursos de água e rios, e quando gases como o metano escapam deles 

para a atmosfera.. 

 

o Metano Um gás com efeito de estufa feito de um átomo de carbono e quatro 

átomos de hidrogénio 

 

o Energias não renováveis Fontes de energia que são limitadas - tais como 

petróleo, carvão, gás e urânio - porque não são naturalmente substituídas tão 

rapidamente como são utilizadas. 

 

o Agricultura biológica Um método de cultivo que envolve o cultivo e a alimentação de 

culturas sem o uso de fertilizantes e pesticidas artificiais. Baseia-se em princípios agrícolas 

ecologicamente equilibrados como a rotação de culturas, resíduos orgânicos para estrume, 

e controlo biológico de pragas, mas normalmente produz menos por área de terra do que a 

agricultura intensiva. 

 

o Pesticidas Químicos utilizados para matar animais ou plantas indesejados. 

Tipicamente isto significa aqueles que comem, danificam, ou competem com culturas 

cultivadas por agricultores. 

 

o Fotovoltaico Tecnologia que converte a energia do sol diretamente em electricidade. 
 

o Polinização Uma parte importante do ciclo de vida das plantas. É frequentemente 

conseguida por insetos que viajam entre as plantas, transferindo pólen que fertiliza os 

óvulos e os faz crescer em sementes. Contudo, as aves, os morcegos e o vento podem 

também atuar como polinizadores. 

 

o Poluição Quando substâncias nocivas são adicionadas ao ambiente. 
 

o Poluente Uma substância nociva adicionada ao ambiente. Por exemplo, fumos de 

veículos no ar, produtos químicos de um aterro sanitário com fugas para o abastecimento de 

água local, ou um derrame de petróleo no mar. 
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o Reciclagem Transformação de resíduos em material reutilizável. A reciclagem é 

uma forma de reduzir a quantidade de lixo que vai para aterro e que de outra forma 

causaria poluição. 

 

o Energia renovável Alternativa   - Normalmente mais limpa - fontes de energia, tais 

como ondas, vento ou sol que não utilizam os recursos naturais limitados da Terra, tais 

como os combustíveis fósseis. 

 

o Consumo responsável   Utilizar produtos e serviços para satisfazer as nossas 

necessidades e melhorar a nossa vida, minimizando ao mesmo tempo a utilização de 

recursos naturais, materiais tóxicos, bem como as emissões de resíduos e poluentes. 

Compreender como as coisas são feitas, e especialmente de onde vem a nossa energia, 

é um passo importante para um consumo responsável.  

• Reutilizar Quando possível usar as coisas novamente. Isso ajuda a reduzir o desperdício, bem como o 
consumo de energia e de recursos naturais que acontece quando são feitas coisas novas. A utilização da mesma 
garrafa de água em vez de garrafas de água descartáveis é um bom exemplo. 

• . 
 

o Reconstrução do rio Restauração do fluxo natural de um rio. A remoção de barreiras e a 

criação de zonas húmidas pode ajudar a evitar os problemas associados às inundações 

provocadas pelas fortes chuvas, bem como a encorajar a biodiversidade. 

o Erosão do solo  Quando o solo é limpo, expondo o solo por baixo. A erosão do solo é 

negativo para os agricultores porque lava o solo fértil em que as plantas crescem. 

 

 

o Exaustão do solo Quando os solos mal geridos já não são capazes de suportar culturas 

ou outras plantas. A exaustão do solo aumenta o risco de erosão do solo (as raízes das 

plantas e das árvores ajudam a ligar o solo). 

 

o Fertilidade do solo A capacidade do solo de fornecer nutrientes essenciais para o crescimento das 
plantas. 

 
o Energia solar Energia gerada diretamente da luz solar. Uma fonte de energia renovável. 

 
 

o Desenvolvimento sustentável  Uma forma de os recursos serem utilizados sem que se 

esgotem. Foi também definido como “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades". 
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