Título da atividade/sessão
"Não há planeta B" - debates em torno das alterações climáticas e
do Antropoceno

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Mariana Riquito ; Vera Ferreira
E-mail: mariana.riquito@gmail.com / veraferreira@ces.uc.pt

Apresentação
Partindo da controversa emergência do Antropoceno, esta sessão procurará, numa primeira fase,
explorar as múltiplas dimensões – ambientais, sociais, políticas e económicas – desta época
geológica, marcada pelas alterações climáticas. Numa segunda fase, a sessão procurará debater e
refletir sobre as diferentes formas de combate às alterações climáticas, focando, nomeadamente, as
políticas públicas de descarbonização, os protestos dos movimentos sociais, e as respostas
tecnológicas.

Enquadramento
O termo “Antropoceno”, que significa literalmente “Era dos Humanos”, foi proposto no início do século
para designar a atual época geológica, marcada pela estreita articulação entre as atividades humanas
e o sistema climático terrestre. Segundo as Nações Unidas, as alterações climáticas constituem o
maior desafio do século XXI e é por isso que o combate à crise ecológica e climática aparece como a
prioridade mundial, tanto para as elites políticas e governativas, como para outros atores sociais.

Objetivos
❏ Esta sessão pretende encorajar o/as estudantes a refletir sobre as origens e os impactos das
alterações climáticas, incentivando-o/as a imaginar e a contribuir para a construção de um
futuro mais sustentável do ponto de vista ambiental, social e económico. Para além disso, a
sessão pretende estimular um debate acerca das diferentes formas de lidar com a crise
climática (sejam elas políticas públicas, movimentos sociais, ou o uso de tecnologias) e com
as problemáticas associadas a cada uma destas respostas.

População-alvo
❏ Estudantes-crianças e jovens; Estudantes-adultos

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Níveis de ensino: 7º ao 9º ano; 10º ao 12º ano; Estudos Superiores

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas; Universidades

Formato(s) geral da atividade
Palestra
X

Oficina

Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
Secção de “Perguntas e Respostas”
X

Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

Discussão livre em grupo

X

Discussão em pequenos grupos
Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

X

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações

Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

60 minutos
Sim X Não ____

Recursos e condições
necessárias

Colunas de som; Projetor

Âmbito geográfico

Sessões presenciais apenas disponíveis no concelho de Coimbra até
janeiro de 2022. Sessões online sempre disponíveis.

Outras notas

