
 

     Adapta-te! (sessão única)  
 

Descrição As alterações climáticas constituem uma das prioridades da ação 
do Município do Porto, que tem como meta atingir a neutralidade 

carbónica em 2030 e, ao mesmo tempo, ter o território adaptado 
para as alterações climáticas.  

As alterações climáticas exigem políticas ativas e convocam a 
ação, de modo coletivo ou individual.  

A Educação para a Sustentabilidade (ES) do Município pretende 
ser uma ferramenta ativa de acesso ao conhecimento, à 
capacitação e à ação. 

Esta atividade pretende apoiar os professores na implementação 
das aprendizagens essenciais e concretização do “Perfil do aluno 
à saída da escolaridade”, colaborando para que os alunos 
adquiram literacia ambiental, desenvolvam competências, 
conheçam boas práticas, idealizem e experimentem soluções, no 

contexto da realidade local, do Porto, e do que o Município está a 
fazer de mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

Vantagens Compreender as alterações climáticas  

Conhecer o que o Porto está a fazer no âmbito das alterações 

climáticas 

Idealizar soluções para fazer face às alterações climáticas a partir 

da escola (adaptação e mitigação) 

Destinatários Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos)  

Frequência 1 sessão teórico-prática, na escola 

Capacidade de 
acolhimento 10 grupos  

Duração da 
sessão 

120 minutos 

Nº de 
participantes 

Cada turma não deve exceder os 30 alunos. 

Início da 
atividade 

9 de janeiro de 2023 

Transporte  N/A  



 

Inscrições A inscrição prévia é de carácter obrigatório e formalizada aqui na 

Eco Agenda Porto. 

As inscrições abrem no dia 16 de dezembro de 2022.  

Informação 
detalhada 

Conheça o Plano de Educação para a Sustentabilidade do 
Município do Porto aqui 

Equipa Ana Chaves, Nuno Morais, Luísa Fontes 

Calendarização 

das sessões 

Grupo 1 | 9 a 13 de janeiro 2023 

Grupo 2 | 23 a 27 de janeiro 2023 

Grupo 3 | 6 a 10 de fevereiro 2023 

Grupo 4 | 20 a 24 de fevereiro 2023 

Grupo 5 | 6 a 10 de março 2023 

Grupo 6 | 20 a 24 de março 2023 

Grupo 7 | 17 a 21 de abril 2023 

Grupo 8 | 2 a 5 de maio 2023 

Grupo 9 | 15 a 19 de maio 2023 

Grupo 10 | 29 de maio a 2 de junho 2023 

 

https://ecoagenda.porto.pt/agenda/adapta-te-inscricoes-para-escolas/
https://ambiente.cm-porto.pt/educacao-ambiental/programa-de-educacao-ambiental

