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As borboletas funcionam como indicadores ambientais (“bioindicadores”), 
sendo insetos muito sensíveis às Alterações Climáticas. Estas alterações 
contribuem para a perturbação e mesmo redução do número de 
borboletas, estando a sua população em declínio, de tal modo que se 
estima que uma grande parte extinguir-se-á nas próximas décadas se não 
adotarmos comportamentos sustentáveis.

Se fosses uma borboleta, o que dirias aos humanos para evitar a tua extinção?

Se eu fosse uma borboleta…

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

FICHA DIDÁTICA 1: SE EU FOSSE...
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Efeito de estufa

Estado do tempo

Mitigação das Alterações Climáticas

Gases com efeito de estufa (GEE)

Adaptação às Alterações Climáticas

Subida do nível médio das água do mar

•

Faz corresponder as expressões com as definições corretas!

Ações para reduzir a emissão de gases com 
efeito de estufa (GEE).

Ações que minimizam os impactos negativos 
das alterações climáticas e que já não podem 
ser evitados.

Estado do tempo numa certa região durante 
vários anos.

Processo natural que ajuda o planeta a manter 
uma temperatura média ideal para todos os 
seres vivos.

Estado da atmosfera num certo local e dado 
momento (pressão, temperatura, humidade, 
etc…)

Fenómeno que provoca a subida no nível 
médio das águas do mar, devido ao aumento da 
temperatura do planeta que provoca o degelo
nas regiões polares da Terra.

Fenómeno que ocorre devido à subida da 
temperatura média da Terra, causada pela 
libertação excessiva de gases com efeito de 
estufa (GEE) para a atmosfera.

Processo que ocorre quando uma parte da 
radiação solar refletida pela superfície terrestre 
é absorvida por determinados gases presentes 
na atmosfera - como são exemplos o metano e o 
dióxido de carbono. Como consequência disso, 
o calor fica retido, não sendo libertado para o 
espaço.

Clima

Aquecimento global

FICHA DIDÁTICA 2: QUAL A MINHA DEFINIÇÃO?
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          
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Faz corresponder as expressões com as definições corretas!

Ações para reduzir a emissão de gases com 
efeito de estufa (GEE).

Ações que minimizam os impactos negativos 
das alterações climáticas e que já não podem 
ser evitados.

Estado do tempo numa certa região durante 
vários anos.

Processo natural que ajuda o planeta a manter 
uma temperatura média ideal para todos os 
seres vivos.

Estado da atmosfera num certo local e dado 
momento (pressão, temperatura, humidade, 
etc…)

Fenómeno que provoca a subida no nível 
médio das águas do mar, devido ao aumento da 
temperatura do planeta que provoca o degelo
nas regiões polares da Terra.

Fenómeno que ocorre devido à subida da 
temperatura média da Terra, causada pela 
libertação excessiva de gases com efeito de 
estufa (GEE) para a atmosfera.

Processo que ocorre quando uma parte da 
radiação solar refletida pela superfície terrestre 
é absorvida por determinados gases presentes 
na atmosfera - como são exemplos o metano e o 
dióxido de carbono. Como consequência disso, 
o calor fica retido, não sendo libertado para o 
espaço.

Clima

Efeito de estufa

Estado do tempo

Mitigação das Alterações Climáticas

Gases com efeito de estufa (GEE)

Adaptação às Alterações Climáticas

Subida do nível médio das água do mar

Aquecimento global

FICHA DIDÁTICA 2: QUAL A MINHA DEFINIÇÃO? (SOLUÇÃO)
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Nos retângulos abaixo encontras diversos tipos de resíduos.
Pinta cada retângulo com a cor do ecoponto correspondente!

Caixa de cereais

Maçã

Embalagem de leite

Garrafão de água

Cartão

Garrafa de vinho

Embalagem de iogurte

Pacote de sumo

Casca de banana

Restos de comida

Frasco de mel

Saco plástico

Folhas de papel

Garrafa de azeite

Lata de salsichas

Sacos de papel

Revista

Boião de Nutella

Laranja

OrgânicoPapel VidroPlástico

Comprometo-me a colocar os resíduos 
no ecoponto correto!

FICHA DIDÁTICA 3: QUAL O MEU DESTINO?
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Nos retângulos abaixo encontras diversos tipos de resíduos.
Pinta cada retângulo com a cor do ecoponto correspondente!

Caixa de cereais

Maçã

Embalagem de leite

Garrafão de água

Cartão

Garrafa de vinho

Embalagem de iogurte

Pacote de sumo

Casca de banana

Restos de comida

Frasco de mel

Saco plástico

Folhas de papel

Garrafa de azeite

Lata de salsichas

Sacos de papel

Revista

Boião de Nutella

Laranja

OrgânicoPapel VidroPlástico

Comprometo-me a colocar os resíduos 
no ecoponto correto!

FICHA DIDÁTICA 3: QUAL O MEU DESTINO? (solução)
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Sabias que…
- Uma torneira aberta durante 1 minuto representa cerca de 12 litros de água.
- Se cada pessoa, em Portugal, mantiver a torneira aberta, desnecessariamente, 
durante 1 minuto tal representa um desperdício de 120 milhões de litros de água.
- 120 milhões de litros de água garantem as necessidades básicas de 1 milhão de 
pessoas.

Indica 8 atividades do teu dia-a-dia nas quais utilizas água:

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

Das atividades que mencionaste, identifica duas em que o uso da água é essencial e duas em que o uso da água 
não é essencial:

Atividades de uso essencial:

1.                         

2.                         

Atividades de uso não essencial:

1.                         

2.                         

Comprometo-me a reduzir o uso de água 
em atividades cujo seu uso não é essencial!

FICHA DIDÁTICA 4: POUPO A ÁGUA!
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Aprende a construir um “Quantos queres?” do clima e diverte-te com 
os teus colegas enquanto aprendes!

FICHA DIDÁTICA 5: QUANTOS QUERES?
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          

1. Depois de pronto, mantendo o “quantos queres” fechado com os dois indicadores e os 
dois polegares, pede a um colega que diga um número. 

2. De seguida, abre e fecha o “quantos queres” o número de vezes escolhido pelo colega.

3. Das quatro faces que ficam visíveis, pede ao colega que escolha uma pergunta. 
Se acertar, passa a ser ele a controlar o jogo. 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Como jogar

Como construir



Resposta: Dióxido de carbono, 
metano e vapor de água

Resposta: Aproximadamente
2,5%

Resposta: Dióxido de carbono
Resposta: Devido ao aum

ento
da tem

peratura

Sabias que...
Em

 agosto de 2019, 
na Gronelândia, 

10 m
il m

ilhões de 
toneladas de gelo 

derreteram
 

num
 dia!

Sabias que...
Uma das

 vulnerabilidades
climáticas do 

Médio Tejo
é a seca, com um 

nível de risco 
elevado.

Sabias que...
De toda a água na Terra,

mais de 99% é
inutilizável para os

seres humanos
e seres vivos!
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Sabias que...
Reciclar uma lata de
alumínio poupa energia
suficiente para
ver televisão
durante
3 horas!
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Sabias que...
Sem efeito de estufa, não
podia haver vida! Porém,
o seu agravamento
é prejudicial para 
o equilíbrio da 
atmosfera.

Sabias que...
O dióxido de carbono é um

 gás
resultante da com

bustão
de com

bustiveis fósseis
e o que m

ais contribui 
para o efeito
de estufa. 

Resposta: Reduzir, reutilizar 
e reciclar

Resposta: Secas

Re
sp
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: A
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he
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s

recortar pela linha

Qual a 
percentagem 
de água doce 

que existe 
no Planeta?

Quais os gases 
com maior efeito 
de estufa?

Porque é que as 
alterações clim

áticas 
provocam

 o degelo?
O que significa
CO

2 ?
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ns
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e?

Qual o nome
de um fenómeno 

climático extremo 
relacionado com a 

falta de água?
Quais são os 3 R’s da 
sustentabilidade?



Plantar
árvores

Fechar a 
torneira 
ao lavar 
os dentes

Reutilizar 
a água da 
chuva

Tomar 
banhos 
curtos e 
menos 
quentes

Andar 
mais de 
bicicleta 
ou 
a pé

REDUZIR,
REUTILIZAR
E RECICLAR
SEMPRE OS
materiais

O aquecimento global 
ocorre devido à subida da 
temperatura média da Ter-
ra causada pela libertação 
excessiva de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE) para 
a atmosfera. Mas tu podes 
fazer a diferença! 

Recorta a figura pelas linhas 
exteriores, faz uma dobra em 
todas as linhas interiores e coloca 
um pouco de cola nas abas para 
fechar o cubo. Agora só precisas 
de ler e por em prática todas as 
medidas que estão inscritas nas 
faces do cubo para diminuíres a 
tua pegada ecológica. 
Usa o espaço destinado à tua 
impressão digital para assinalares 
as medidas que já praticaste!

Como jogar

FICHA DIDÁTICA 6: CUBO DO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Diversos estudos apontam para a inevitável situação das alterações 
climáticas e com elas o aumento da frequência e intensidade dos 
fenómenos climáticos extremos (como por exemplo o caso das secas, 
inundações, ondas de calor e vagas de frio) que colocam em causa a 
segurança e sobrevivência dos seres humanos, animais e plantas.

Ilustra as seguintes situações:

SECA

INUNDAÇÃO

FICHA DIDÁTICA 7: ILUSTRA OS FENÓMENOS EXTREMOS!
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



ONDA DE CALOR

VAGA DE FRIO



Na sopa de letras abaixo irás encontrar 15 palavras que 
representam causas e consequências das alterações 
climáticas. Assinala-as. Direção das palavras: →, ←, ↑ e ↓

aquecimento
cheias

chuvas ácidas
contaminação
desertificação

desflorestação
dióxido de carbono

extinção
incêndios

lixo

metano
pecuária
petróleo
poluição

secas
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FICHA DIDÁTICA 8: SOPA DE LETRAS
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Na sopa de letras abaixo irás encontrar 15 palavras que 
representam causas e consequências das alterações 
climáticas. Assinala-as. Direção das palavras: →, ←, ↑ e ↓

aquecimento
cheias

chuvas ácidas
contaminação
desertificação

desflorestação
dióxido de carbono

extinção
incêndios

lixo

metano
pecuária
petróleo
poluição

secas
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FICHA DIDÁTICA 8: SOPA DE LETRAS (SOLUÇÃO)
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



1

2

3

4

5

6

7

8

Completa as frases abaixo para conseguires preencher 
as palavras-cruzadas e ficares a saber mais sobre a 
reciclagem! 

→ Uma tonelada de (1)   reciclado economiza água e evita o abate de 15-20 árvores.
→ (2 →)   é muito importante para o ambiente, pois permite reduzir as quantidades de lixo 
produzidas ao (2 ↓)   materiais no seu fim de vida para produzir novos produtos.
→ A decomposição do (3)   no geral, quando despejado na Natureza, pode levar até 500 
anos, embora alguns nunca se cheguem a decompor.
→ Alguns materiais, como as (4)   e as (5)      , contêm substâncias perigosas 
que não podem ser recicladas nos ecopontos comuns, e devem ser deixados no ponto de recolha 
adequado.
→ O lixo (6)   é um resíduo de origem vegetal ou animal.
→ Os objetos de (7)   devem ser colocados no ecoponto amarelo, junto com os plásticos.
→ O (8)   é totalmente e infinitamente reciclável, e a sua reciclagem é benéfica para o ambiente.
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FICHA DIDÁTICA 9: PALAVRAS CRUZADAS
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



1

2

3

4

5

6

7

8

Completa as frases abaixo para conseguires preencher 
as palavras-cruzadas e ficares a saber mais sobre a 
reciclagem! 

→ Uma tonelada de (1) papel reciclado economiza água e evita o abate de 15-20 árvores.
→ (2 →) Reciclar é muito importante para o ambiente, pois permite reduzir as quantidades de lixo 
produzidas ao (2 ↓) reaproveitar materiais no seu fim de vida para produzir novos produtos.
→ A decomposição do (3) plástico no geral, quando despejado na Natureza, pode levar até 500 anos, 
embora alguns nunca se cheguem a decompor.
→ Alguns materiais, como as (4) lâmpadas e as (5) pilhas, contêm substâncias perigosas que não 
podem ser recicladas nos ecopontos comuns, e devem ser deixados no ponto de recolha adequado.
→ O lixo (6) orgânico é um resíduo de origem vegetal ou animal.
→ Os objetos de (7) metal devem ser colocados no ecoponto amarelo, junto com os plásticos.
→ O (8) vidro é totalmente e infinitamente reciclável, e a sua reciclagem é  benéfica para o ambiente.
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FICHA DIDÁTICA 9: PALAVRAS CRUZADAS (SOLUÇÃO)
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Ontem a mãe da borboleta colocou uma garrafa de plástico no ecoponto 
verde. A borboleta, atenta, alertou a mãe:
-Mãe, as embalagens de plástico devem ser colocadas no ecoponto 
amarelo!
A mãe, muito envergonhada, disse:
-Oh, não sabia!... Será que me podes ajudar a compreender melhor a 
reciclagem, Adapta?
-Claro que sim! A reciclagem é um comportamento que todos devíamos 
ter perante o planeta.  Se todos fizermos a nossa parte, significa que muito 
do desperdício que produzimos não irá poluir o ambiente e prejudicar o 
habitat de vários animais. E eu posso-te ajudar a perceber como!
(...)

Usa a tua imaginação para continuar o texto acima e ajudares a mãe da borboleta Adapta a compreender a 
reciclagem.

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

FICHA DIDÁTICA 10: ENSINA A MÃE BORBOLETA
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



As energias renováveis são energias alternativas e mais sustentáveis para 
o planeta. Sempre que possível devemos utilizar energias renováveis em 
vez de energia fóssil ou não renovável. 
Ajuda-me a percorrer o caminho até às energias renováveis!

FICHA DIDÁTICA 11: LABIRINTO DA SUSTENTABILIDADE
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



As energias renováveis são energias alternativas e mais sustentáveis para 
o planeta. Sempre que possível devemos utilizar energias renováveis em 
vez de energia fóssil ou não renovável. 
Ajuda-me a percorrer o caminho até às energias renováveis!

FICHA DIDÁTICA 11: LABIRINTO DA SUSTENTABILIDADE
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



ALIMENTAÇÃO
• Como carne todos os dias
• Como carne às vezes
• Sou vegetariano

• Não penso de onde vem a 
minha comida
• Vejo os rótulos e tento 
comprar comida local
• Só como comida plantada 
em casa

CLIMATIZAÇÃO
• Não poupo energia 
• Poupo energia sempre 
que posso
• Não tenho aquecimento/ 
arrefecimento

HABITAÇÃO
• Vivo numa casa      
de 3+ quartos
• Vivo numa casa      
de 1/2 quartos
• Vivo num 
apartamento

TRANSPORTE
• Ando sempre de carro
• Às vezes ando de transporte 
público, outras vezes de carro
• Ando sempre de transportes 
públicos
• Tento andar de bicicleta ou a pé 
sempre que posso
• Ando sempre de bicicleta ou a pé

DESPERDÍCIO
• Deito todos os resíduos no lixo 
• Reciclo tudo o que posso 
• Faço compostagem e reciclagem

LAZER
• Pratico atividades motorizadas 
(andar de barco, moto-4, etc…)
• Vou frequentemente ao cinema, 
restaurantes e/ou concertos, 
jogos…
• Normalmente fico com os meus 
amigos em casa ou no parque

ÁGUA
• Não poupo água
• Poupo água às vezes
• Poupo água sempre que 
posso

ELETRICIDADE
• Não poupo eletricidade
• Penso em poupar 
eletricidade, mas podia 
fazer melhor
• Uso lâmpadas eficientes e 
desligo os aparelhos da 
corrente sempre que posso 

CONSUMO
• Compro tudo o que quero ou 
preciso, adoro fazer compras
• Não sou um grande 
comprador, mas compro 
aquilo que precisar
• Sou um comprador ecológico 
informado
• Compro o menos possível

Já ouviste falar na pegada ecológica? Para ficares a saber a tua, analisa a figura 
abaixo e usa lápis de cor para preencher as áreas correspondentes aos teus hábitos. 
Podes tracejar as ações que gostarias de fazer no futuro!

FICHA DIDÁTICA 12: PEGADA ECOLÓGICA
Nome:                  Turma:   
Escola:           
Professor:          



Material
Para desenvolveres a atividade, deves ter contigo:
-Uma cópia da ficha para colorir
-Dois marcadores/lápis de cor de cores diferentes (ou outro material de colorir à escolha)

Enquadramento
A Pegada Ecológica foi criada para percebermos em que escala as ações humanas influenciam o ambiente (como o que 
comemos ou como nos deslocamos) e para avaliar a quantidade de recursos naturais necessários para viver o estilo de vida 
que vivemos. O objetivo da Pegada Ecológica é ajudar-nos a perceber o impacto que as nossas ações exercem sobre o planeta.

O conceito de Pegada Ecológica tem 3 intenções: 

-Avaliar o nosso impacto no ambiente, e a influência que as ações do dia-a-dia têm nas alterações climáticas;

-Avaliar as nossas escolhas e permitir-nos assumir compromissos que minimizem a nossa pegada;

-Alertar-nos para a fragilidade do nosso planeta.

Atividade
1. O interior das secções deve ficar totalmente preenchido de modo a retratar de maneira clara o tamanho de cada área (ver 
exemplo na página seguinte).

2. Podes usar uma segunda cor para tracejar outra secção de ações que te comprometas a ter no futuro (para que o tracejado 
seja visível recomenda-se o uso de uma cor de base mais clara).

Temas
Transporte: Carros grandes gastam mais combustível do que pequenos ou mais eficientes. Reduzir o tamanho e regularida-
de de uso dos carros é uma boa maneira de reduzir a nossa Pegada Ecológica. Ao dividir boleias ou apanhar um autocarro 
estamos a reduzir o número de carros nas estradas, e, portanto, as fontes de emissão de gases com efeito de estufa. Melhor 
ainda será andar a pé ou de bicicleta!

Habitação: Habitações maiores precisam de mais energia para aquecer, arrefecer e iluminar. Optar por uma casa modesta é 
um bom primeiro passo na redução da Pegada Ecológica.

Climatização: O uso de termostatos programáveis é uma boa maneira de reduzir a quantidade de energia necessária para 
aquecer/arrefecer as nossas casas, escolas e locais de trabalho. Os ares-condicionados também não necessitam de estar 
ligados ou em máxima potência se ninguém se encontrar no espaço.

Água: Usamos água para cozinhar, beber, limpar, tomar banho. As águas que chegam às nossas casas requerem tratamento 
antes do seu uso, tratamento esse que dá origem a mais poluentes. Além disso, estima-se que percentagem de água potável 
disponível em todo o mundo seja de apenas 3%. Por isso não devemos desperdiçar água em vão, temos que dar o nosso 
melhor para a poupar!

Lazer: Passar tempo na natureza é divertido e bom para a nossa saúde. Mas nunca nos podemos esquecer que devemos res-
peitar o ambiente! Optar por atividades recreativas que envolvam menos desperdício e combustível é uma excelente forma 
de reduzir a nossa Pegada.

Eletricidade: A iluminação das casas implica a libertação de muitos gases com efeito de estufa para a atmosfera. Desligar as 
luzes e outros equipamentos elétricos da corrente quando estes não se encontram em uso é muito importante para proteger 
o ambiente!

Alimentação: Os processos envolvidos na indústria alimentar originam enormes quantidades de gases com efeito de estufa. 
Alimentos de origem animal, especialmente a carne e os lacticínios, são os que requerem mais exploração de recursos. Estes 
alimentos gastam 4 a 8 vezes mais energia a serem produzidos do que a energia que nos dão quando ingeridos. Por outro 
lado, o pão, óleo, batatas, frutos secos e farinha contêm mais energia do que a necessária para os produzir. Se és um consu-
midor de carne, deves tentar reduzir, pelo menos, uma refeição de carne todas as semanas. Por outro lado, plantar a nossa 
própria comida (como frutas e legumes) ajuda a reduzir muitas emissões de gases poluentes além de ser mais saudável (pois 
não contém produtos químicos) e saborosa!
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Consumo: O nosso consumo diário contribui para uma grande produção de emissões de gases com efeito de estufa. A me-
lhor solução neste caso é comprar menos - precisamos de investir em produtos mais duradouros e reutilizáveis e, de pre-
ferência, com a menor quantidade de embalagens possível. Outra solução para a redução da Pegada Ecológica é pedir em-
prestado, ou até mesmo alugar aqueles produtos que usamos com menos frequência!

Desperdício: A maioria do desperdício que fazemos em casa não precisa de acabar no aterro - muitas coisas podem ser re-
cicladas e decompostas! Reciclar é sem dúvida um ponto muito importante no que diz respeito à Pegada Ecológica e todos 
devíamos fazê-lo - porque não custa nada!

Exemplo de preenchimento da
Pegada Ecológica



O degelo do Ártico é uma consequência das alterações climáticas e prejudica o habitat 
de vários animais. Assinala na figura à direita as 6 diferenças entre as imagens.
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O degelo do Ártico é uma consequência das alterações climáticas e prejudica o habitat 
de vários animais. Assinala na figura à direita as 6 diferenças entre as imagens.
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