
 

    

O clima está a aquecer ou a arrefecer? 

É amplamente aceite que a temperatura média global do ar aumentou nas últimas décadas devido 

à subida progressiva da concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera. No entanto, a 

temperatura média anual tem exibido uma descida em diversos locais do planeta ao longo último 

meio século, desafiando a influência antropogénica na causa das modificações do clima.  

Durante esta acção, vamos abordar a complexidade das alterações climáticas analisando algumas 

teorias associadas aos mecanismos responsáveis pela sua dinâmica (i.e. astronómicos e 

geoquímicos).  

Serão ainda abordados alguns estudos de investigação que apontam para a ocorrência de factores 

não antrópicos responsáveis pelas mais recentes mudanças climáticas.  

 

Modalidade: 

Acção de Curta Duração 

 

Destinatários: 

Professores do ensino secundário (códigos de grupo docência 520 – Biologia e Geologia e 510 – 

Física e Química). 

 

Estrutura: 

A acção de curta duração tem a duração de 5 horas. 

 

Calendarização: 

11 de Março de 2017  

Horário: Das 11h às 17h 

 

Local de Formação:  

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva 

 

Objectivos: 

- Explorar mecanismos associados à dinâmica terrestre que influenciam variações climáticas;  

- Dar a conhecer e debater novos estudos de relevância científica sobre as alterações climáticas; 

- Incentivar o espirito crítico e a curiosidade dos alunos, de forma a combater o cepticismo 

científico; 

- Fornecer instrumentos e métodos que permitam encontrar abordagens práticas para explorar 

dentro e fora da sala de aula; 



 

    

 

Metodologia: 

Introdução teórica – (2h30) – Conceitos e conteúdos relacionados com as alterações climáticas e 

factures promotores da dinâmica terrestre. 

Actividades práticas – (2h30) – Desenvolvimento de actividades práticas de exploração científica; 

integração de formatos participativos na promoção e discussão de ideias em torno do tema  

 

Formadores: 

Alexandre Nieuwendam – Ciência Viva 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo uma folha) 

contendo uma reflexão crítica acerca da forma sobre a qual o conteúdo da formação contribuiu 

para o seu desenvolvimento profissional. 

Adicionalmente será requerido o preenchimento de uma ficha de avaliação da acção de formação.   

 


