
 
 

Ensinar sobre  
o Aquecimento Global e 
as Alterações Climáticas 

nas escolas 



 
 

As escolas 
desempenham um 
importante papel 
da divulgação de 
informação sobre 
o aquecimento 
global. 
Aqui um desenho 
feito pela Escola 
de Formação de 
Professores 
Prarambh, Índia, 
para o Concurso 
Mundial de Arte. 



Os estudantes do ensino profissional na Guiné-Bissau 
aprendem sobre energia solar. Também na prática, como 
se vê aqui, fazendo a revisão e reparação de sistemas de 
energia solar no hospital em Bissorã. 



Na escola PTG em Zango, Angola, existe uma formação 
de 3 anos para activistas ambientais – aqui, dois deles. 



Os activistas ambientais na escola PTG em Zango, 
realizando e promovendo as hortas urbanas, como uma 
forma importante de garantir a segurança alimentar para 
as inúmeras pessoas que vivem em locais como os 
arredores de Luanda, Angola. 



Estudantes de PTG Ramiro, Angola, primeiro estudiaram 
em conjunto a questão de aquecimento global, depois 
saíram a explicar para pessoas porquê plantar árvores, e 
então plantaram as árvores junto com eles. 



Uma reunião de professores PTG em Angola para produzir 
e discutir os planos para as caminhadas e planaltos e os 
planos semanais detalhados para as suas turmas. 



O Colégio Politécnico de Nacala demonstrando uma 
alternativa ao uso de pesticidas prejudiciais ao solo e ao 
clima através da produção de líquidos orgânicos para 
combater e prevenir pragas e doenças – aqui, soluções 
feitos à base de alho e piripiri. 



Os estudantes das Formigas do Futuro, Chimoio, 
Moçambique, produzem tijolos de barro com uma prensa 
manual. Um método de baixo custo que poupa energia, 
porque os tijolos não precisam de ser queimados. 



Estudantes do 8º ano da Escola Nthulo com um 
professor graduado da DNS em Malawi, que lhes ensina 
a importância de plantar árvores e, aqui, como 
produzirem plântulas de espécies arbóreas que mais 
tarde foram plantadas em redor da escola. 



Trazendo-O ao Público através da explicação sobre o 
aquecimento global num Dia Aberto para os pais e a 
comunidade em redor da escola primária de Nasundu, 
onde Noel, um professor graduado da DNS em Malawi, 
ensina. 



Professores graduados da DNS juntam-se para um 
campo de produção – aqui, estudando e produzindo 
material de ensino sobre o ciclo do carbono e o 
aquecimento global. 



Um trio da escola Chibvite, no Malawi, depois de terem 
escolhido a tarefa de estudo nº 18 sobre a importância 
dos recursos naturais. 



Um professor graduado da DNS em Malawi reunido com 
alguns dos seus estudantes da escola Dzenje a discutirem 
o papel das folhas e das árvores. 



Aprendendo no terreno próximo da escola Kabawato, no 
Malawi, sobre batata-doce e a importância da agricultura 
sustentável à medida que o nosso planeta fica mais quente. 



Aprendendo no terreno próximo da escola Lalewa, no 
Malawi, sobre a agricultura de conservação e, mais tarde, 
na escola discutindo as observações dos outros trios.  



Estudante da DNS Mbankana, Congo, durante a sua 
prática de ensino, ensinando e aprendendo sobre o 
ambiente juntamente com os seus alunos. 



Estudante da DNS Mkushi, Zâmbia, durante a sua 
prática de ensino, distribuindo tarefas de estudo sobre o 
ambiente natural e a sua importância. 



Estudantes da DNS Mkushi, Zâmbia, aprendendo sobre a 
energia dos raios solares, deixando-os passar através de 
uma lente óptica. 



Estudantes da DNS na Índia numa Sessão Pedagógica de 
Sábado sobre os inúmeros papéis de um professor – aqui 
numa peça de teatro sobre a importância das árvores. 



Estudantes da DNS Ferozepur Namak, na Índia, numa 
acção em conjunto com crianças das escolas para 
mobilizar as pessoas da comunidade para a plantação 
de árvores, e porquê é que isso é crucial. 



Estudantes da DNS Ferozepur Namak, na Índia, 
aprendendo com outras pessoas como era a cobertura 
florestal e o clima há décadas atrás, e procurando apoio 
para plantar mais árvores. 



Um professor na escola POF de Ajuda às Crianças em 
Tubatse na África do Sul com algumas das crianças 
fazendo desenhos do sol, das nuvens e do clima. 



Aprender a apreciar a natureza e compreender o seu 
papel crucial para nós, homens, é relevante a fim de 
conseguir mobilizar pessoas para a acção contra o 
aquecimento global. Aqui um grupo da DNS Mkushi, 
Zambia no campo. 



Instrutores de Desenvolvimento de escolas DRH na 
Europa preparando-se para trabalhar nos projectos da 
HPP, organizam uma Conferência de Desenvolvimento 
anual – aqui ligado ao aquecimento global, com o 
Roberto Perez falando acerca do sistema de agricultura 
orgânica e das hortas urbanas em Cuba. 



Instrutores de Desenvolvimento durante uma Conferência 
de Desenvolvimento participando em discussões com 
outros activistas do aquecimento global sobre o uso dos 
recursos, energia sustentável e muitos outros tópicos. 



Instrutores de Desenvolvimento na Dinamarca 
preparando-se para uma acção de canto e para outras 
formas de informar acerca do aquecimento global. 



Dois estudantes da escola DRH no Michigan, EUA, 
Trazendo-O ao Público – aqui, numa entrevista para uma 
emissão de rádio comunitária. 



Mobilizando pessoas da comunidade para participarem 
na grande acção HPP de plantação de árvores 
2013-2014 mediante a explicação sobre a importância 
que estas árvores têm tanto local como globalmente.  
Aqui, numa reunião desse tipo na Guiné-Bissau. 



Instrutor de Desenvolvimento da escola DRH de 
Dowagiac, Michigan, EUA, numa acção comunitária numa 
aldeia de Moçambique sobre como obter água limpa. 



A maioria das reuniões num Clube de Agricultores na 
Namíbia irá tratar de algum aspecto ligado ao 
aquecimento global e às alterações climáticas, uma vez 
que inundações, secas e alterações de temperatura são a 
realidade do dia-a-dia e da produção de alimentos. 



“Cultivamos o Clima e a Comunidade” é um projecto 
operado por HPP Espanha, tornando desempregados em 
activistas a cultivarem alimentos orgânicos e a 
aprenderem sobre a sua importância num mundo mais 
quente, enquanto também obtendo locais de recolha de 
roupa em segunda mão – até agora em 6 municipalidades. 



Voluntários de todo o mundo têm auxiliado projectos de 
Ajuda às Crianças de plantação de árvores na Zâmbia ao 
longo de mais de 25 anos. Aqui, Instrutores de 
Desenvolvimento de uma escola DRH da Inglaterra, 
ajudam a plantar 30.000 árvores no distrito de Samfya. 



Instrutores de Desenvolvimento de Lindersvold 
estudando em livros sobre as forças por trás do 
aquecimento global – aqui, no livro “Como os ricos estão 
a destruir a Terra”. 



Muitas pessoas contribuíram para a elaboração do 
Catálogo do Centro do Clima, que apresenta cerca de 
100 actividades bem descritas que podem ser realizadas 
no Frontline Institute, Zimbabwe. 



O Centro do Clima do Frontline Institute, Zimbabwe, 
demonstra de inúmeras formas como mitigar o 
aquecimento global e como se adaptar a ele – e, como 
actividade importante, também informa sobre as causas 
e forças que estão por trás dele.  



 
 
Em 2015, a One World 
University em 
Moçambique iniciou 
estudos à distância que 
dão direito a um 
certificado B. 
Um dos quatro cursos 
de 12 meses é chamado 
“Combater o 
Aquecimento Global e 
as Alterações 
Climáticas”. 
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Cada passo que damos em cada luta 
que travamos pode ser um pequeno 
passo, mas nós caminhamos em 
conjunto com milhões de outras 
pessoas que tomam medidas para 
nos prepararmos para as 
consequências do aquecimento global 
e para reduzir os seus impactos. 
 
A nossa acção é crucial e temos que 
prosseguir e intensificar a nossa luta. 


