
Capacidades escritas

Apresentar evidências, distinguir afirmações (entre afirmações alternativas ou opositoras), criar uma organização que 
estabeleça relações entre afirmações, contra-afirmações, argumentos e factos/evidências.
Escrever textos informativos/exploratórios, incluindo a narração de eventos histórios, procedimentos científicos ou processos 
técnicos.

Encomendar material educacional de centros de reciclagem e organizações que incentivem a reciclagem. Convide pessoas que 
trabalham nesses locais para apresentarem o seu trabalho na escola.
Faça uma projecção da visita virtual da Valorsul, em http://www.valorsul.pt/pt/viagem-virtual/visita-ao-centro-de-triagem
Visite um negócio local que seja amigo do ambiente. Exemplos disso são: restaurantes que usem comida local e/ou que 
façam compostagem, negócios que usem materiais reciclados, que recorram a energia solar, entre outros.
Trabalhe com a biblioteca local para organizarem uma exposição dos trabalhos dos alunos.

Preparar para a aula de demonstração de lixo (mais abaixo): As ideias, não estando limitadas, incluem salvar o lixo da turma 
durante uma semana antes da aula; pedir aos alunos para trazer os lixos dos lanches durante uma semana (pacotes, 
guarnadapos, latas, etc.) ou coleccionar o papel num caixote específico durante uma semana.
Balança para pesar;
Livros sobre impacto ambiental.

Ligações com a comunidade

Materiais

Capacidades orais

Capacidades técnicas e exploratórias

Ser capaz de entrar em discussões colaborativas (um-para-um, em grupos, lideradas pelo/a professor/a) com diversos 
colegas sobre diferentes tópicos, textos ou artigos. Podendo assim ganhar capacidade de expressar ideias próprias e 
contribuir para as ideias colectivas geradas em discussão.

Integrar análise quantitativa/técnica (esquemas, tabelas, dados de pesquisas) com análises qualitativas de conteúdo em
documentos (impressos ou digitais). 

Relação com o currículo escolar 

Resultados

Questões essenciais para os estudantes

PLANO DE AULA PARA SECUNDÁRIO

Os estudantes serão encorajados a tornarem-se responsáveis pelos impactos ambientais das suas escolhas.
Os estudantes irão examinar de que forma podem minorar o seu impacto ambiental, através da reciclagem.
Os estudantes irão usar os seu novos conhecimentos para educar outros na sua escola, família e comunidade.

Como é que as decisões pessoais interferem com o ambiente?
Quais são as responsabilidades que alunos, como consumidores, têm em relação uns aos outros?

Os estudantes irão aperceber-se das suas capacidades de ter impacto no ambiente.
Os estudantes irão desenvolver capacidades escritas e orais, tais como considerar testemunhos e evidências, compreender o 
ponto de vista dum orador, levantar e responder a questões, escrever textos informativos e integrar análises quantitativas 
com análises qualitativas.
Os estudantes irão melhorar as suas capacidades de conduzir uma pesquisa eficientemente.

Objectivos

AMBIENTE (exemplo de projecto)

APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR
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Criar conhecimento (aproximadamente um período de aula)

Criar compaixão (aproximadamente um a dois períodos de aula)

Aulas

Termos de vocabulário
Ambiente - Condições que rodeiam uma pessoa, animal ou coisa. As circunstâncias à volta de um organismo ou grupo de 
organismos; especialmente a combinação de condições externas físicas que afectam e influenciam o crescimento, 
desenvolvimento e sobrevivência.
Reciclar - Transformar material já utilizado num novo objecto e/ou com uma nova utilização.

Os estudantes irão pesquisar o desenvolvimento, produção e eliminação de um produto que eles pessoalmente usem. Exemplos 
incluem: telemóveis, roupa, cosmética e até comida. Os projectos finais dos alunos devem ter em a intenção de serem expostos e 
partilhados, de forma a ajudar a educar outros sobre o impacto ambiental das suas escolhas como consumidores. O objectivo 
deste projecto é que os adolescentes comecem a ver o impacto global das suas decisões.

Demonstração de lixo: Depois de colectar o lixo, peça aos alunos que pesem e discutam o que é que isso representa. Se, por 
exemplo, for o lixo dos lanches de uma semana, qual seria o peso desse lixo num ano inteiro, se fosse colectado todas as 
semanas? E se eles pesassem o lixo dos lanches de toda a escola? Para onde é que vai esse lixo? Durante quanto tempo é que 
fica lá?
Como turma, peça aos estudantes para listar os produtos que usam/consomem regularmente (videojogos, telemóveis, computa-
dores, cosméticos, pacotes de snacks, bebidas, roupa, etc.).
Quando tiverem terminado, divida a turma em grupos de três a quatro alunos e peça para seleccionarem um dos items da lista 
colectiva. Peça aos grupos que prevejam respostas às seguintes questões, relacionadas com o seu produto seleccionado:

Leiam artigos ou vejam vídeos sobre o impacto de extrair recursos naturais do ambiente.
Tenha uma discussão em turma sobre como estes processos afectam os alunos directa e indirectamente e como eles, sendo 
consumidores, podem estar a contribuir para o problema.

Quando os grupos tiverem terminado, peça-lhes para apresentarem as suas previsões à turma inteira.
Depois dessas apresentações, explique aos alunos que este conceito será a base das apresentações/exposições informativas 
que eles irão criar.

Onde é que o produto é fabricado?
Que recursos naturais são usados para fabricar esse produto?
Como é que esse produto é transportado desde a fábrica até à loja onde é comprado?
Quanto tempo é que o produto permanecerá num aterro, quando for eliminado/despejado?
Quais são as comunidades que são afectadas negativamente com este produto?

Quais são os recursos naturais que são usados para criar este produto? De onde é que os ingredientes (listados no 
produto) vêm? Os alunos reconhecem todas as palavras que surgem na lista de ingredientes?
Depois do produto ser fabricado, de que forma é que ele é enviado para lojas no país - ou mesmo no mundo? Qual é 
o impacto ambiental deste transporte? O custo do transporte é acrescentado ao custo do produto? Que valor é esse?
O produto, ou parte dele, é reciclável? Quão conveniente é reciclar esse item na vossa comunidade? Se não for, 
quanto tempo é que permanecerá num aterro? Que efeito têm os aterros para o ambiente, nos anos futuros?
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Actividades extra

Perguntas de reflexão para os alunos

Flexibilidade para alterações

Ideias adicionais de acções

Agir (aproximadamente dois a quatro períodos de aula, dependendo do projecto e da publicação dos livros)
Os estudantes irão escolher (ou será distribuído pelo professor) um produto de consumo que eles tenham comprado e que 
usem regularmente. Sugestões incluem: videojogos, telemóveis, computadores, cosmética, bebidas, pacotes de snacks, 
roupa, etc.).
Os estudantes irão pesquisar o produto e preparar uma apresentação para ajudar a educar outros. Algumas áreas pesquisa 
do produto podem incluir:

Preparem apresentações para alunos mais novos sobre reciclagem.
Procure formas de criar pontos de reciclagem na escola.

Actualmente, muitos produtos têm leis internacionais de comércio e/ou tarifas que influenciam a sua produção ou 
distribuição. Selecciona um produto com o qual estejas familiarizado e procura restrições internacionais de comércio ou 
tarifas associadas com esse produto. Como é que esse processo influenciou o produto que acaba a ser comprado em lojas?
Como é que as tuas atitudes em relação ao consumo mudaram?

Peça à turma que trabalhe em conjunto para seguir (tracking) um produto, como um alimento ou um telemóvel.
Seguir um produto desde a compra até à eliminação/despejo.
Criar projectos artísticos a partir de materiais usados, para demonstrar a habilidade de reutilizar objectos.

Organizem um concurso de “Tornar-se Verde” na escola. Peça às turmas que enviem as suas ideias para tornar a escola mais 
amiga-do-ambiente. Descubra soluções para implementar as três ideias mais votadas.

Os estudantes serão encorajados a investigar alternativas a este produto que tenham um impacto ambiental menor e que 
estejam disponíveis no mercado.
Convide negócios locais amigos-do-ambiente para irem falar à turma. Exemplos incluem merceeiros que vendam legumes e 
frutas locais ou um negócio que use painéis solares.
Organize uma Feira de Ciências amiga do ambiente:

Este será um óptimo momento para permitir aos alunos alguma criatividade nas apresentações. Ideias incluem brochuras, 
discursos, paródias ou uma apresentação digital.

Recursos naturais consumidos para fabricar o produto em questão.
Recursos naturais afectados pelo processo de fabrico do produto.
O impacto que fabricar esse produto tem na comunidade animal e humana.
O impacto ambiental de transportar esse produto até ao mercado.
A embalagem usada no produto.
O ciclo-de-vida do produto.
O impacto ambiental da eliminação/despejo desse produtO impacto ambiental da eliminação/despejo desse produto.

Juntamente com os estudantes, decida um dia para fazer a feira.
Convide alunos, pais, membros da comunidade e os media locais para a feira.
Peça aos estudantes para criar dispositivos visuais sobre o que eles aprenderam ao longo do projecto; incluindo a 
forma como eles se comprometeram em mudar os seus hábitos de consumo para minorar o impacto ambiental.
Peça aos estudantes para criar compromissos que as pessoas na feira possam assinar - envolvendo assim a 
comunidade nos seus esforços de criar um planeta mais saudável.
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Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.

Este é um excelente projecto para transformar num portfólio, sobretudo se os alunos decidirem levar o seu conhecimento 
para fora da sala de aula. Encoraje os alunos a escrever sobre as suas descobertas e como este projecto alterou as suas 
perspectivas em relação a problemas globais sobre fabricação e consumismo. Encoraje os alunos a usar o seu conhecimento 
para levar as suas acções mais longe, tornando a escola mais amiga-do-ambiente ou voluntariando noutros esforços 
ambientais.

Envolvimento familiar

Desenvolvimento de portfólio
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Comecem uma horta na escola, para que os alunos tenham legumes orgânicos nos seus almoços ou lanches. Algumas hortas, 
como “hortas para pizza” ou “hortas para diferentes molhos” (ou seja, cultivar ervas e outros ingredientes para esses pratos) 
são divertidos de cultivar e crescem bem em vasos.
Organizem uma “Noite da Compostagem com Minhocas”. Divirtam-se a trabalhar em conjunto para criar caixas de 
compostagem para as famílias usarem em casa. As famílias podem trazer os seus próprios materiais ou encontrar um doador 
para os materiais. Também pode ser feita uma angariação de fundos na escola para tornar isto possível.
PPesquisem um alimento comum na ementa da escola e como é que esse alimento chega até à cantina. Descubram quantos 
quilómetros teve que viajar até chegar à escola, quanto tempo demorou até chegar à escola, que químicos foram usados no 
processo e quantos combustíveis fósseis foram usados. Conseguem descobrir qual é a pegada ecológica desse alimento? 
Depois de ter todas essas respostas, descubram de que forma é que o almoço escolar pode ter um impacto ambiental menor.
Conduzam uma “auditoria no uso de água” na escola. Conduzam uma “auditoria no uso de água” na escola. Vejam onde é que a água está a ser desperdiçada e que produtos ou 
químicos estão a ser postos na água de forma regular. Investiguem formas de minorar o desperdício na escola e poupar água.
Escreva aos seus representantes locais sobre problemas ambientais que estão a afectar-vos e à vossa comunidade.


