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Apresente-se (3 minutos)

• Agradeça aos participantes a sua presença e apresente-se. Mencione que é membro da Rede YALI e que deseja 
iniciar uma conversa importante sobre as alterações climáticas na sua comunidade.

• Fale brevemente sobre a razão por que se interessa por este assunto e optou por organizar um diálogo comu-
nitário sobre as alterações climáticas.  
 

Quebra-gelo: Apresente-se em 20 palavras ou menos  (10 minutos) 
 
Peça aos participantes que escolham um parceiro e se apresentem em 20 palavras ou menos, abordando 
os seguintes pontos: 

• Inclua o seu nome, de onde é, qual é o seu maior interesse e o que está a fazer para resolver um prob-
lema da sua comunidade. 

• Peça aos participantes que troquem de parceiro após um minuto. Repita isto três ou quatro vezes. 

• Após várias apresentações na sala, os participantes devem ter uma boa ideia de quem são os seus 
colegas, mesmo que não tenham sido apresentados a todos.  

Actividade de Grupo: Brainstorm (10 minutos) 

• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas. 

• Peça a cada grupo que faça brainstorm para determinar 10 causas das alterações climáticas. 

• Peça a um representante de cada grupo que apresente a sua lista ao grupo alargado. 

• Resuma brevemente as ideias apresentadas após cada grupo ter apresentado a sua lista.

• A maioria dos grupos chegou às mesmas conclusões? Quais foram as ideias mais singulares?

O seu Guia para Moderar uma Sessão Sobre Compreender as 
Alterações Climáticas 
Pode moderar um diálogo comunitário sobre alterações climáticas usando o Curso Online 
da Rede YALI, Compreendendo as mudanças climáticas. Este curso aborda como ocorrem 
as alterações climáticas, o impacto que causam no meio ambiente e no desenvolvimento 
humano e as soluções práticas e inovadoras para lidar com as suas causas. Está pronto para 
ser moderador? 
 
Duração: 100 minutos 

https://yali.state.gov/course-2702/#/
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Assista à Lição 1 :Noções básicas: a ciência das mudanças climáticas (5 minutos)  
Discussão de Grupo (15 minutos)  
Compare as causas debatidas antes de assistir ao vídeo com as explicadas no clip ao responder em 
grupo às perguntas abaixo. 

• Uma vez que as alterações climáticas são medidas ao longo dos anos, e não em dias e semanas, 
muitas vezes é difícil para as pessoas ver como as suas actividades diárias contribuem para o aquec-
imento perigoso do planeta. Quais são alguns dos sinais que indicam que estão a ocorrer alterações 
climáticas?

• Que mudanças históricas no seu habitat foram identificadas e que podem estar ligadas às alterações 
climáticas? 

Assista à Lição 2 : Impacto: como as mudanças climáticas afetam a África (5 
minutos) 
 
Discussão de Grupo (20 minutos)  
Convide os participantes a reflectirem sobre o vídeo e a debaterem o seguinte

• As pessoas da sua comunidade estão cientes das alterações climáticas?

• Como é que as pessoas da sua comunidade discutem as alterações climáticas? 

• Que informações, e de que forma, teriam mais impacto para convencer a sua comunidade de que as 
alterações climáticas são uma ameaça real à existência humana? 

Assista à Lição 3: Soluções: adotando medidas para reduzir as mudanças climáticas 
(6 minutos) 
 
Actividade de Grupo: Plano de Acção (20 minutos) 

• Divida os participantes em pares ou pequenos grupos para estabelecerem um plano de acção para 
enfrentarem uma causa ou um sinal de mudança climática na sua comunidade. 

• A consciencialização e a realização de sessões adicionais do YALILearns também podem ser um bom 
plano de acção.  

• Incentive os participantes a trabalharem juntos e a responsabilizarem-se pela execução desse plano. 

• Os planos de acção devem incluir informações sobre:  
 
1) Audiência alvo: quem deve estar ciente deste problema?  
2) Mudança de comportamento: o que deseja que esta audiência alvo faça?   
3) Mensagens: como as aborda e o que diz ou faz? 
 

https://yali.state.gov/course-2702/#/lesson/nocoes-basicas-a-ciencia-das-mudancas-climaticas
https://yali.state.gov/course-2702/#/lesson/impacto-como-as-mudancas-climaticas-afetam-a-africa
https://yali.state.gov/course-2702/#/lesson/solucoes-adotando-medidas-para-reduzir-as-mudancas-climaticas
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Resumo Final (5 minutos) 

• Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme brevemente a importância de entendermos as 
alterações climáticas.

• Convide os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em yali.state.gov

http://yali.state.gov

