
Ficha de trabalho: Assume um compromisso! 

 

Objectivos: As lições têm como objectivo incentivar os alunos a perceber como 

o seu comportamento quotidiano pode influenciar as alterações 

climáticas. 

 

Recursos:  Disponíveis em www.climatechange.eu.com: Guia do Estudante: 

«És tu que controlas a mudança do clima», formulário de 

declaração de compromisso, calculadora dos índices de dióxido de 

carbono 

 

Ligações temáticas:  Cidadania, ciência 

 

Aptidões:  Espírito crítico, análise, trabalho em equipa, investigação, auto -

avaliação 

 

Após uma introdução à questão das alterações climáticas mediante a utilização do Guia 

do Estudante intitulado «És tu que controlas a mudança do clima», os alunos devem 

debater o impacto do seu comportamento no ambiente, determinar se respeitam o 

ambiente e, finalmente, se poderiam fazer mais neste sentido.  

Se tiverem acesso à Internet, os alunos podem calcular a quantidade de dióxido de 

carbono que podem poupar, utilizando a calculadora dos índices de dióxido de carbono 

que figura no sítio Web www.climatechange.eu.com. As quantidades obtidas podem ser 

publicadas no sítio Web. 

 

Após o debate na sala de aula, os alunos podem decidir se querem assumir um 

compromisso e registar as suas acções durante as seis semanas seguintes. Todos os alunos 

devem assinar o formulário electrónico disponível no sítio Web 

www.climatechange.eu.com ou o formulário em papel que se encontra em anexo na 

página seguinte). A versão em papel pode ser enviada para: «You control climate 

change», rue des Deux Eglises 20, B-1000 Bruxelas, até 15 de Dezembro de 2006 ou 

pode ser digitalizada e enviada por e-mail para pledge@climatechange.eu.com 

 

Os alunos devem registar as acções realizadas para combater a mudança do clima durante 

um período de seis semanas. No âmbito do debate subsequente, deverão apresentar os 

resultados obtidos, referir os problemas que tiveram e os futuros planos em relação a esta 

actividade. Os resultados colectivos serão compilados num resumo que será inserido no 

sítio www.climatechange.eu.com.  

Na parte do sítio Web dedicada às exposições, professores e alunos poderão igualmente 

inserir uma descrição ou expressão criativa da sua experiência e partilhá-la com outros 

professores e alunos de toda a Europa. 

 

Todas as escolas participantes receberão um certificado da Comissão Europeia. 

 



COMPROMISSO «NÓS CONTROLAMOS A MUDANÇA DO CLIMA» 

 

Nós, abaixo-assinados, alunos da  ……………………………….. (nome do 

estabelecimento de ensino) podemos controlar a mudança do clima e comprometemo-nos 

a ser cidadãos responsáveis, reduzindo as emissões de dióxido de carbono através de 

pequenas alterações do nosso comportamento quotidiano.  

Data: ………………….    País: …………………. 

 

Endereço da escola:  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Número de telefone: …………………… 

Nome do professor: ………………………….. 

E-mail do professor: ……………………….. 

 

Assinaturas: 

Nome Data de nascimento Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Envie os compromissos assinados até 15 de Dezembro de 2006 para 

pledge@climatechange.eu.com ou por correio para o endereço seguinte:  

 

You control climate change 

rue des Deux Eglises 20 

B-1000 Bruxelas 


