
 

 

 adapta-te! 
Projeto de Especialização sobre Alterações Climáticas 2021/2022 
 

Em 2021/2022 o Município do Porto lança o adapta-te!, um 

projeto de especialização sobre alterações climáticas para os 

alunos do ensino secundário integrado no plano de educação 

para a sustentabilidade 2021/2022.  

 

O projeto faz a ponte entre a sala de aula e a realidade da 

cidade e do mundo, bem como coloca frente a frente as 

perceções e experiências pessoais dos alunos sobre as 

alterações climáticas face aos factos científicos, aprofunda 

aprendizagens e desafia à experimentação. 

Ao longo de 14 sessões durante o ano letivo os alunos percorrerão um 

roteiro de aprendizagem, com metodologias e recursos apelativos, que 

culminará no desenho e implementação de experimentos concretos nas 

escolas na área da descarbonização ou adaptação às alterações 

climáticas. 

 

Neste documento estruturamos informações sobre o projeto que  podem 

ser úteis aos educadores e professores. 

 
 

    



 

 

 

1. objetivos      

 Despertar e sensibilizar os alunos para o tema das alterações climáticas; 

 Expandir a literacia ambiental dos alunos; 

 Propiciar o desenvolvimento de competências para a cidadania ativa; 

 Implicar no processo de mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

 Conhecer os projetos em implementação na cidade do Porto para mitigação e 

adaptação às alterações climáticas; 

 Promover o desenho e implementação de projetos significativos na escola; 

 Avaliar os conhecimentos e competências adquiridas e o impacto alcançado. 

 

 

2. o que pretendemos com este projeto? 

 Uma Educação para a Sustentabilidade (ES) ativa, participativa, colaborativa e 

consequente; 

 Uma estreita ligação com as escolas, no enquadramento dos seus projetos 

educativos e apoiando os professores na implementação das metas de 

aprendizagem e sua articulação com o Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade. 

 Que os participantes adquiram literacia e competências sobre as alterações 

climáticas e implementem projetos com potencial de impacto, na escola. 

 

 

 

 

3. metodologias 

 Partir das conceções e experiências pessoais dos alunos sobre as alterações 

climáticas orientá-los por um percurso de aprendizagens que conecta com a 

realidade, promove a experimentação e capacita.  

 

 Articulação das aprendizagens em sala de aula com situações concretas da 

cidade, estimulando os alunos a perspetivar soluções para problemas locais e 

a implementar uma na sua escola.  

 

 Utilização regular das novas tecnologias e de recursos educativos digitais, 

componente essencial da sociedade atual e prática quotidiana dos jovens. 

 

 Articulação de soluções presenciais com soluções virtuais, em função das 

circunstâncias e da tipologia das sessões. 

 

 Aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, em que o professor e os 

técnicos de ES são orientadores/facilitadores e os alunos construtores das 

suas aprendizagens, que estimulem o questionamento, a inquietação, a 

curiosidade, despertem o desejo e o interesse para a ação, promovam o 

desenvolvimento de competências do século XXI ( investigação-ação, espírito 

crítico, resolução de problemas, domínio digital, participação, colaboração, 

argumentação comunicação…), potenciem a mobilização e a cidadania ativa. 
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4. destinatários 

 Grupos de Alunos do Ensino Secundário. 

5. capacidade de acolhimento 2021/2022 

 4 turmas | 1 projeto por turma 

 Cada turna não deve exceder os 30 alunos 

 

6. periodicidade 

 Quinzenal  

 As sessões 9 e 14 deverão decorrer em data extra 

7. duração de cada sessão 

 Preferencialmente 90 minutos. 

 

 

 

 

 

8. plano das sessões    

O projeto Adapta-te subdivide-se em três fases sequenciais, cada uma agregando 

diferentes atividades: 

 

 Fase 1 – Perceções e experiências pessoais sobre as alterações 

climáticas (sessões 1 a 4). 

 Fase 2 – Atividades de desenvolvimento do tema e contacto com a 

realidade e ação local (sessões 5 a 10). 

 Fase 3 – Desenho, experimento e implementação de solução para 

problema identificado na escola relacionado com as alterações climáticas 

(sessões 11 a 14). 

 

Na tabela seguinte explicitam-se os temas, objetivos e metodologias de cada 

sessão 
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sessão temas objetivos 

1  Apresentação do tema e do projeto. 

 Contextualizar a parceria. 

 Empreender a construção coletiva de conceitos sobre alterações climáticas. 

 Desafiar os alunos a envolverem-se. 

2 
 Experiências coletivas sobre as alterações 

climáticas. 

 Fazer o levantamento de experiências coletivas sobre as alterações climáticas. 

3 

 Enquadramento das experiências sobre as 

alterações climáticas nas suas causas e 

efeitos prováveis. 

 Expetativas futuras. 

 Perspetivar as causas e feitos das alterações climáticas experienciadas. 

 Manifestar expetativas futuras em função das alterações climáticas. 

4 

 Painel sobre as alterações climáticas. 

 Uma ideia pode fazer a diferença. Cria a tua 

ideia. 

 Facilitar a partilha de experiências e conhecimentos sobre alterações climáticas de forma mais ampla e profundida. 

 Estimular a ideação de soluções para lidar com as alterações climáticas. 

5 

 A ciência básica das alterações climáticas e 

a sua transposição para a realidade. 

 Fatores humanos determinantes das 

alterações climáticas. 

 Analisar criticamente diversas explicações sobre fatores humanos nas alterações climáticas, debater interações. 

 Refletir sobre a natureza e o grau do desafio apresentado por cada explicação. 

6 

 Efeitos e geografia das alterações 

climáticas. 

 Histórias das alterações climáticas em 

diferente regiões do Planeta. 

 Analisar os efeitos das alterações climáticas em função da geografia, paisagem, ocupação humana, população, densidade 

populacional, situação económico-social. 

 Refletir sobre o impacto das alterações climáticas nas vidas das pessoas, ao considerar histórias dos diferentes continentes. 

 Debater em que setores recai a responsabilidade para ajudar os que sofrem com as alterações climáticas. 

7 
 Desenvolvimento sustentável e alterações 

climáticas. 

 Oferecer um ponto de partida para que os alunos considerem a natureza do desenvolvimento sustentável. 

 Compartilhar perceções e entendimentos sobre o desenvolvimento sustentável; 

 Desafiar as próprias opiniões por meio da introdução de outras perceções e outros entendimentos. 

 Considerar as implicações do presente e do futuro das alterações climáticas para o progresso rumo ao desenvolvimento 

sustentável. 
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Nota: o processo de avaliação dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto anual, da experiência de participação e do próprio projeto em si deverá acontecer posteriormente em data a 
acordar, podendo recorrer-se a soluções virtuais. 

8 

 Do global para o local 

 As alterações climáticas em Portugal e na 

cidade do Porto. 

 Avaliação de riscos e transposição para 

efeitos/ consequências. 

 Imaginar um futuro para o Porto. 

 Avaliar genericamente os riscos de impacto das alterações climáticas em Portugal, orientando o foco para a cidade do Porto 

nas suas especificidades. 

 Prever o impacto das alterações climáticas no Porto se nada for feito. 

 Desafiar os alunos a imaginar um futuro para a cidade do Porto. 

 Conhecer projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas que estão ser implementados no Porto. 

9  Visita de estudo. 
 Visitar dois projetos do Município, um de adaptação e outro de mitigação às alterações climáticas. 

10  Encontro presencial ou virtual inter-turmas. 

 Realizar um momento inter-turmas de partilha. 

 Desafiar os alunos para o desenho e implementação  de um experimento na escola relacionado com as alterações climáticas 

. 

11 

 Desenho e implementação de um 

experimento para solução de um problema 

da escola relacionado com as alterações 

climáticas. 

 Identificar possíveis problemas na escola relacionados com as alterações climáticas. 

 Selecionar um desses problemas para implementar uma solução. 

 Refletir sobre possíveis soluções para esse problema. 

 Desenhar uma solução adequada para o problema. 

12  Operacionalização do experimento. 
 Implementar o experimento e registar resultados. 

13 
 Apresentação dos experimentos inter-

turmas. 

 Apresentar os resultados da implementação dos experimentos. 

 Refletir e avaliar conjuntamente os experimentos. 

 Estabelecer conexões entre os experimentos e respetivos subtemas. 

 perspetivar um enquadramento global dos experimentos à escala de todas as escolas da cidade. 

 

14  Iniciativa “Adapta-te!”. 

 Realizar uma iniciativa de apresentação dos experimentos e o seu processo de desenho, implementação e resultados à 

comunidade escolar . 

 Desafiar os alunos a ajustar e/ou aprofundar, se possível, no ano letivo seguinte. 


