
ALUNO/ALUNA

AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

 ▶ Analisa o livro Juntos! e Tom e Lila: Notas Didáticas
 ▶ Convida à leitura da história em grupo, distribuindo por cada grupo as páginas a ler
 ▶ Pede um resumo a cada grupo da sua parte da história 

25´

RECURSOS

2º CICLO | MÓDULO A 
O QUE FAZ A UE PARA 
PROTEGER A NATUREZA?

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Saber científico, técnico e tecnológico 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - DOMÍNIOS
- 1º GRUPO

Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável
- 3º GRUPO 
  Bem-estar animal; Empreendedorismo; Voluntariado

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA):
A 
B 
C 
D 
E 
F
G
I 

PROFESSOR/PROFESSORA

“Juntos!” – Livro de Histórias Tom e Lila 
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/608542f2-114f-433b-b101-475e86ec8775

Tom e Lila - pag. 6
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/tom_lila/teaching_notes_pt.pdf

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, 
CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância da sua preservação
Participar em visitas a Áreas Protegidas, visando: 
     - a interiorização de regras de conduta responsáveis
     - a análise das fragilidades e ameaças à conservação

45´AULA A1

Lê a parte da história atribuída ao teu grupo.

Partilha um resumo sobre a tua parte da história 
com a turma

Em grupos de ou 



AULA A1 p.2/2

 ▶ Na história fala-se muito da Rede Natura 2000, o que é?
Resposta: uma rede de sítios da União Europeia que preservam a biodiversidade, 
abrigando muitas espécies de vegetais e animais. 

 ▶ Para além do Centro de Informação sobre Morcegos, o que está a pensar 
    o presidente organizar?

Resposta: passeios a outros sítios que também fazem parte da Rede Natura 2000. 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço da União Europeia 
que tem como objetivo assegurar a conservação das espécies e dos habitats 
mais ameaçados da Europa. Uma das grandes preocupações da União 
Europeia é a perda da biodiversidade e, através da Rede Natura 2000, 
espera-se conservar a natureza da UE.  

Com o apoio do/a professor/a pesquisa sítios da Rede Natura 2000 perto 
da tua região e debate em grupo/turma as seguintes questões: 
        • Qual o sítio da Rede Natura 2000 que identificaste? 
        • Explica porque é que estes sítios são importantes e porque devem    
          os animais e as plantas ser protegidos.

Responde às questões após a leitura:

AÇÃO ESTRATÉGICA 2  

 ▶ Apoia a pesquisa e coloca questões

20´

RECURSOS

PROFESSOR/PROFESSORA

ALUNO/ALUNA

Natura 2000 Network Viewer
https://natura2000.eea.europa.eu/

Centros EUROPE DIRECT em Portugal
https://portugal.representation.ec.europa.eu/index_pt

Imagina que a tua turma faz parte da equipa do Presidente da Câmara de 
Merlim da história do Tomás e, em conjunto, devem organizar uma visita de 
estudo a um sítio da Rede Natura 2000 perto da tua escola. Começa 
respondendo às seguintes questões:
        • Que espécies esperam encontrar? 
        • Quais os cuidados que devem ter para contribuir para a sua proteção? 

Contacta o Centro EUROPE DIRECT mais próximo da tua localidade para 
apoiar na organização desta visita de estudo.  



ALUNO/ALUNA

AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

 ▶ Analisa o livro Tanto calor não é normal e Tom e Lila: Notas Didáticas
 ▶ Convida à leitura da história em grupo, distribuindo por cada grupo as páginas a ler
 ▶ Pede um resumo a cada grupo da sua parte da história 

25´

RECURSOS

2º CICLO | MÓDULO A 
O QUE FAZ A UE PARA 
PROTEGER A NATUREZA?

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Saber científico, técnico e tecnológico 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - DOMÍNIOS
- 1º GRUPO

Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável
- 3º GRUPO 
  Bem-estar animal; Empreendedorismo; Voluntariado

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA):
A 
B 
C 
D 
E 
F
G
I 

PROFESSOR/PROFESSORA

“Tanto calor não é normal” – Livro de Histórias Tom e Lila  
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/8aa9aea6-cf92-4edf-8b9e-bbed975765d0

Tom e Lila Notas Didáticas  - pag. 5
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/tom_lila/teaching_notes_pt.pdf

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, 
CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Identificar o aumento dos gases com efeito de estufa como uma das 
principais causas com origem na atividade humana das alterações 
climáticas
Valorizar comportamentos individuais e coletivos ambientalmente 
responsáveis

45´AULA A2

Lê a parte da história atribuída ao teu grupo.

Responde às questões após a leitura e apresenta 
um resumo da tua parte da história à turma:

Em grupos de ou 



RECURSOS

AULA A2 p.2/4

 ▶ Qual/quais os acontecimentos ambientais que podem acontecer com mais 
    frequência devido às alterações climáticas?

Resposta: podem acontecer várias catástrofes naturais como vagas de calor que  
provocam incêndios, que derretem gelo nos polos e nos glaciares, o que por sua vez 
pode provocar a subida dos mares e rios, causando cheias que podem destruir ilhas e 
regiões costeiras. Alguns países podem estar em risco de se transformarem em desertos. 

 ▶ Qual/quais os problemas que o Comandante identifica como causa/s 
    das altas temperaturas?

Resposta: o clima está a mudar e a Terra a aquecer demasiado porque os seres 
humanos têm vindo a contribuir para o aumento dos gases com efeito de estufa, através 
da utilização excessiva de carros, aviões e da produção das fábricas que libertam esses 
gases.

 ▶ Qual a sugestão que o Comandante fez ao Tomás para evitar o aumento de gases 
    na atmosfera e assim travar o aquecimento da Terra? 

Resposta: 1. Pedir aos pais para usarem menos o carro, andando mais a pé, de 
transportes públicos ou de bicicleta; 2. Fechar bem as janelas e as portas quando têm o 
aquecimento ligado; 3. Desligar sempre as luzes quando não são necessárias; 4. 
Aconselhar os pais a comprarem eletricidade produzida pelo vento ou pelo sol (energias 
renováveis). 

AÇÃO ESTRATÉGICA 2  

 ▶ Apresenta algumas das 52 sugestões que a União Europeia nos dá para 
apoiar a biodiversidade urbana, em 52 passos para uma cidade mais verde 
e modera o debate

 ▶ Organiza os grupos para o Jogo de tabuleiro sobre a biodiversidade
 

20´

RECURSOS

PROFESSOR/PROFESSORA

ALUNO/ALUNA

52 passos para uma cidade mais verde
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/

Jogo de tabuleiro sobre a biodiversidade
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/biodiversity/ENV-17-016_boardgame_A3_WEB_PT.pdf

 

Debate com o/a(s) teu/tua(s) colegas algumas das sugestões que a UE 
dá em 52 passos para uma cidade mais verde.
Debate com o/a(s) teu/tua(s) colegas algumas das sugestões que a UE 
dá em 52 passos para uma cidade mais verde.

Em grupos de ou 

Joga o jogo de tabuleiro e ajuda a União Europeia a identificar quais os 
comportamentos menos adequados e os mais adequados para combater 
as alterações climáticas e, em particular, para proteger o ambiente.
 



AULA A2 p.3/4

Em grupos de ou 

Escolhe uma das ações mais adequadas do jogo ou um 
dos passos para uma cidade mais verde que identificaste, 
para praticares durante a semana.

Resposta: 
- Comportamentos menos adequados – “Esqueceste-te da tua garrafa de água 
reutilizável”, “Esqueceste-te de desligar uma luz”, “Libertaste um animal exótico na 
natureza “ 
- Comportamentos mais adequados - “Construíste um hotel para insetos”, “Vais de 
bicicleta para a escola e não de carro”, “Separaste o teu lixo”, “Compraste alimentos de 
origem local”, “Visitas o sítio Natura 2000 mais próximo de ti”, “Cultivaste vegetais na 
janela: delicioso!”, “Observaste uma aranha a tecer a sua teia”.



AULA A2 p.4/4



ALUNO/ALUNA

AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

 ▶ Apresenta a história à turma
 ▶ Coloca questões no fim da leitura

45´

RECURSOS

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Saber científico, técnico e tecnológico 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA):
A 
B 
C 
D 
E 
F
G
I 

PROFESSOR/PROFESSORA

Uma prenda para o Biloulou – Livro de Histórias Tom e Lila 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51009d4c-ef77-4b36-8352-e1160d0951e7/language-pt/format-PDF

Tom e Lila: Notas Didáticas - pag. 8
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/tom_lila/teaching_notes_pt.pdf

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, 
CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 
materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental
Reconhecer práticas de consumo responsável que visem a redução, a 
reutilização e a reciclagem de resíduos

45´AULA B1

Em grupos de ou 

2º CICLO | MÓDULO B 
O QUE FAZ A UE PARA TORNAR A PRODUÇÃO 
E O CONSUMO MAIS SUSTENTÁVEIS?

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - DOMÍNIOS
- 1º GRUPO

Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável
- 2º GRUPO 
  Literacia Financeira; Educação para o Consumo
- 3º GRUPO 
  Empreendedorismo; Voluntariado

Lê a história apresentada e responde às questões:

 ▶ Qual foi o motivo que levou a Lila a tirar o Tom da loja antes que ele comprasse 
    o brinquedo?

Resposta: a Lila fez com que o Tom saísse da loja porque ele não tinha refletido sobre as   
consequências da sua compra para o ambiente. 

 

 



 ▶ Destes três conselhos quais os que o Tom aprendeu e seguiu ao longo da história?
Resposta: o primeiro, porque pensou melhor e não comprou a prenda que ia comprar; o 
segundo porque reutilizou vários materiais, a maioria até vindos da natureza para criar 
um brinquedo novo, um comboio para dar de presente.  

 

AULA B1 p.2/2

 ▶ Que respostas darias às questões que o Tom apresenta à Lila?
    1. “Para o ambiente, é preferível escolher um brinquedo de plástico? Ou um 
    brinquedo de madeira?” 

Resposta: um brinquedo de madeira.
    2. “É melhor escolher um brinquedo com pilhas? Ou um brinquedo sem pilhas?” 

Resposta: um brinquedo sem pilhas.
    3. “É melhor escolher um brinquedo que nos afasta dos amigos? Ou um
    brinquedo que nos aproxima deles?

Resposta: um brinquedo que nos aproxime dos amigos .

 ▶ Qual o brinquedo que o Tom decidiu dar ao Biloulou? E porque considera ele 
    que a sua escolha é melhor do que o brinquedo de plástico a pilhas da loja?

Resposta: um comboio em madeira porque é um brinquedo feito por ele com a ajuda dos 
pais, o que lhe permitiu aprender e trabalhar em equipa. É feito com produtos naturais e 
respeita o Planeta.

Sabias que a União Europeia toma medidas importantes para nos ajudar a 
cuidar melhor do Planeta? A UE promove a prática dos três “R”, defendendo 
que é sempre melhor:  
1º reduzir os nossos consumos, ou seja, comprar menos coisas;
2º reutilizar os objetos e materiais, evitando comprar novos;
3º e se não conseguirmos reutilizar esses objetos devemos sempre 
    tentar reciclá-los e pensar sempre muito bem antes de comprar novos. 

• Cria uma lista de ideias de presentes a oferecer no próximo Natal ou num 
  aniversário, que possam ser feitos a partir de coisas que são possíveis 
  de recolher na natureza sem a danificar ou reutilizando objetos e materiais 
  que tens em casa.
• Apresenta as tuas ideias à turma, com o objetivo de criarem uma lista de 
  ideias de presentes amigos do ambiente.
• Partilha essa lista e os conselhos da União Europeia sobre a importância 
  de reduzir, reutilizar e reciclar, com a tua família, com a escola e também 
  com um Centro Europe Direct mais próximo da tua região.



AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

 ▶ Apresenta o jogo Climate & Energy Quiz 
 ▶ Analisa e explora os resultados das respostas com os alunos

45´

RECURSOS

2º CICLO | MÓDULO C 
O QUE FAZ A UE PARA MELHORAR 
A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA?

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Saber científico, técnico e tecnológico 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - DOMÍNIOS
- 1º GRUPO

Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável
- 2º GRUPO 
  Literacia Financeira; Educação para o Consumo
- 3º GRUPO 
  Empreendedorismo; Voluntariado

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA):
A 
B 
C 
D 
E 
F
G
I 

PROFESSOR/PROFESSORA

Climate & Energy Quiz
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html

• Joga o Climate & Energy Quiz
• Verifica as questões e apresenta dúvidas ou outras  
  questões que surjam
• Analisa com a turma as respostas globais dadas 
  por todos os colegas da turma

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, 
CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Identificar comportamentos promotores da “Utilização 
Racional da Energia” e consequente diminuição do 
desperdício energético

90´AULAS C1 e C2

ALUNO/ALUNA Em grupos de ou 



AULA C1 e C2 p.2/2

AÇÃO ESTRATÉGICA 2  

 ▶ Apresenta e explora o recurso em conjunto com a turma
 ▶ Organiza a turma para a atividade proposta

45´

RECURSOS

PROFESSOR/PROFESSORA

Centro do professorado - O nosso planeta, o nosso futuro 
– SOLUÇÕES – CLIMA E ENERGIA
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/sites/default/files/solutions_3_climate_and_energy_pt.pdf

• Responde às questões do recurso apresentado 
• Cria um folheto informativo para entregar ao Encarregado de 
  Educação com base nas perguntas e respostas presentes no   
  Climate & Energy Quiz e nas questões do último recurso Soluções  
  – Clima e Energia
Partilha também esse folheto com o Centro EUROPE DIRECT mais próximo 
da tua localidade 

ALUNO/ALUNA Em grupos de ou 


