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Neste momento, assistimos a uma grande sensibilização dos jovens para a problemática das
alterações climáticas, visível na sua mobilização nas várias marchas climáticas que têm
ocorrido recentemente. Porém, muitas questões ainda subsistem entre os jovens sobre a
realidade do problema, suas causas, possíveis consequências e, mais importante ainda,
como agir. Esta incerteza do que fazer face ao problema, gera para além de uma sensação
de impotência, uma incapacidade de fazer mudanças concretas.
Esta formação pretende capacitar os professores para trabalhar as diferentes vertentes da
temática das alterações climáticas com os alunos, de forma a que estes fiquem a
compreender a fundo o problema e passem a transmitir a outros jovens, tornando-os
cidadãos mais informados, com pensamento mais crítico e independentes.
Esta é uma formação muito relevante no contexto da Educação para a Cidadania, sendo um
tema ambiental muito pertinente pela sua importância, urgência de ação e atualidade da
discussão política. Os jovens têm tido um papel crucial na pressão política sendo importante
que estejam bem informados, com oportunidade para exercerem uma cidadania ativa e
consciente, capazes de sustentar opiniões e argumentação, tornando-se jovens cidadãos
ambientalmente mais responsáveis.

Objetivos a atingir
Pretende-se que esta seja uma Ação Colaborativa entre os formadores e os formandos em
que a temática das Alterações Climáticas nas suas várias vertentes vai ser analisada com
espírito crítico, procurando melhorar metodologias para a sensibilização dos jovens de modo
a fomentar sempre o seu interesse interventivo e capacitação para atuar.
O objetivo principal será que os formandos adquiram as bases necessárias para poderem
formar e informar os seus alunos para pensarem, debaterem e atuarem com clareza e com
informação baseada na ciência sobre este tema ambiental essencial da atualidade. Espera-se
que no final da formação seja claro para os formandos a realidade científica das Alterações
Climáticas bem como as suas consequências presentes e futuras e as suas soluções políticas,
económicas e individuais.
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