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

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: António Carvalho, Ana Raquel Matos e Vera Ferreira
E-mail: veraferreira@ces.uc.pt

Apresentação
"Inicialmente, os/as participantes serão convidados/as a expressar, através de texto ou
imagens, as suas perceções relativamente às alterações climáticas. De seguida,
realizar-se-á uma apresentação interativa que incidirá sobre as principais causas e efeitos
deste fenómeno (ambientais, socioeconómicos e políticos), identificando-se algumas
soluções (que incluem movimentos sociais, políticas públicas e inovações tecnológicas) e
alternativas aos sistemas de produção e padrões de consumo vigentes.
No final da sessão, promover-se-á uma reflexão conjunta em torno destas temáticas, em
que os/as participantes, reunidos em pequenos grupos ou em contexto grupo turma,
terão a oportunidade de partilhar as suas opiniões, dúvidas e preocupações acerca das
alterações climáticas."

Objetivos
❏ "Encorajar os/as participantes a refletir acerca das origens e impactos
multidimensionais (ambientais, socioeconómicos, políticos, etc.) das alterações
climáticas.
❏ Incentivar os/as participantes a imaginar e contribuir para a construção de um
futuro mais sustentável do ponto de vista ambiental, social e económico."

População-alvo
❏ Aspoihuhvkg2eq cnb,jhlsugdhvn

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Estudantes

Contextos alvo da atividade
❏
❏
❏
❏
❏

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
"Escolas;
Estabelecimentos prisionais;
Espaços e centros comunitários;
Universidades sénior."

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
X

Presencial
Virtual

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

X

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo

X

Secção de “Perguntas e Respostas”

X

Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

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

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
X

Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas

X

Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)

Sessão adaptável a
pedido

90 minutos (ajustável mediante o contexto, sendo que a
duração mínima é de 60 minutos e a duração máxima não
deverá exceder os 120 minutos).
Sim _X__ Não ____

Recursos e condições
necessárias

Computador, projetor e colunas de som.

Âmbito geográfico

Concelho de Coimbra (são aceites pedidos para a realização
de sessões fora deste âmbito geográfico, mas serão avaliados
caso a caso, em função da evolução do contexto pandémico).

Outras notas

