
Educação ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Cidadania e Desenvolvimento em articulação com Ciências Naturais

Muitas são as catástrofes ambientais, umas de origem natural e 

outras de origem antrópica, por isso, é cada vez mais necessário 

desenvolver medidas de proteção dos ecossistemas.
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Se tu reciclares 

estas a ajudar 

o planeta Terra
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Desenvolvimento Sustentável 

o O desenvolvimento sustentável, implica 

possibilitar às pessoas atingir um nível 

satisfatório de desenvolvimento social, 

económico, realização humana e cultural. 

o Um desenvolvimento sustentável requer 

planeamento e o reconhecimento de que os 

recursos são finitos. Não deve ser confundido com 

crescimento económico, pois este, em princípio, 

depende do consumo crescente de energia e 

recursos naturais. 

Bruna Neves 8ºC 



Desenvolvimento Sustentável 

o O conceito de desenvolvimento sustentável procura harmonizar os objetivos de 

desenvolvimento económico, desenvolvimento social e a conservação ambiental. 

Bruna Neves 8ºC 
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Devemos ter cuidado com o 
lixo que deixamos nas 

florestas,   pode  aumentar o 
risco de  incêndio 
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A poluição atmosférica é qualquer emissão que resulte 

na alteração da atmosfera com riscos e impactos para o 

meio ambiente e saúde humana  

É fundamental substituir as matérias-primas e reagentes 

poluentes.
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Diminuir a quantidade dos poluentes:

É fundamental 

Usar equipamentos de controle de poluição do ar ( EPC ):

Evitar a emissão de poluentes na atmosfera.
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Poluição Atmosférica

As atividades produtivas têm acentuado o impacto ambiental, tanto 

em áreas urbanas como em regiões rurais. Através da necessidade 

de produzir cada vez mais rápido e em maiores quantidades o que 

tem contribuído para a queda da qualidade do ar, especialmente 

nos grandes centros urbanos. 

São necessárias medidas para auxiliar o combate 

da degradação de um recurso natural essencial à vida. 
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Como diminuir a poluição atmosférica?
• Estabelecendo limites para os níveis de poluição em ambientes urbanos e rurais;

• Promovendo a monitorização diária e constante da qualidade do ar;

• Criando critérios de emissão de gases poluentes, bem como sanções a quem as 

infringir;

• Reduzindo a utilização de químicos optando por alternativas biológicas;

• Estimulando a conservação e a ampliação de áreas florestais;

• Incentivando a utilização de meios de transporte alternativos ao carro;

• Estimulando o uso de instrumentos que minimizem as emissões de poluentes;

• Promovendo o controle e a fiscalização das queimas
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Para o planeta não morrer 

reciclar é o que deves fazer.

Se o planeta queres ajudar os 

4 r tens de utilizar.
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Medidas para reduzir 
a poluição ambiental

Nº 6   Dinis Santos



Medidas para reduzir 
a poluição ambiental

• Respeitar e preservar os recursos 
naturais;

• Evitar colocar lixo nas ruas e fazer 
reciclagem para depois o lixo se 
transformar em uma coisa útil;

• Substituir o carro pela bicicleta na 
deslocação para  o trabalho para 
diminuir a libertação de dióxido de 
carbono.  
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AQUECIMENTO GLOBAL
O que é o aquecimento global?

É o aumento progressivo das temperaturas médias dos 

oceanos e da atmosfera terrestre. Causa consequências na 

flora e na fauna e é provocado pelo efeito estufa.

Causas do aquecimento global!

Resumidamente, o aquecimento global é provocado pelas

intervenções do Homem na natureza para a exploração dos

seus recursos.

• Queima  de combustíveis

• Desflorestação (gases emitidos  pela vegetação)

• Erupções vulcânicas

Estas são as principais fontes que provocam a libertação de 

GEE para a atmosfera.
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AQUECIMENTO GLOBAL
Consequências do aquecimento global!

• Aumento ano a ano, da temperatura média do 

planeta.

• Extinção de 99% dos recifes de corais

• Extinção de 16% das plantas

• Aumento do nível médio das águas do mar

Algumas medidas que devemos tomar:

• Reduzir a desflorestação

• Usar transportes mais públicos, bicicleta ou andar a pé

• Não poluir

• Reduzir o consumo de carne bovina

• Desligar a luz ao deixar um cômodo.
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As medidas que devemos adotar  quando acontecem 
catástrofes:
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Inundações

• Evitar a urbanização excessiva

• Aumentar as áreas naturais de prado e floresta ao 

longo das margens dos rios
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Incêndios Florestais

• Vigilância eficaz

• Evitar as monoculturas florestais de eucaliptos e optar pela 

reinserção de espécies mais resistentes ao fogo

• Á volta de qualquer construção, é obrigatório manter o mínimo de 

50m completamente livre de algo que seja combustível.



Educação ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Atividade vulcânica

• Construções sejam adequadas

• Ligar para os bombeiros, ou 112

• É fundamental manter a calma, promovendo atitudes que 

ajudem a salvaguardar pessoas e bens

• Obedecer às autoridades que comandam as operações de 

salvamento

• Evitar ficar a observar



Preservar o nosso ambiente!

Cidadania                                                                  Mariana Santos Nº13 8ºC

Cidadania                                                                                                                Mariana Santos 8ºC Nº13



Algumas frases para nos incentivarmos

Para que preservar meio ambiente? Quando podemos preserva-lo inteiro!!!

• Proteção ambiental com consciência é um desafio!

• Quem ama preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a nossa VIDA.

Mariana Santos 8ºC Nº13



Algumas fotos de quem preserva o NOSSO 
ambiente!!!

Mariana Santos 8ºC Nº13



Minha opinião!

• Na minha opinião, sim devemos preservar o nosso ambiente, porque 
um dia vamos acordar e nem vamos ter água vamos ter para beber. 
Talvez nem mais vamos ver animais,aves,poucas pessoas, e talvez 
uma volta ao clima.

• Por isso ajudem o meio ambiente porque sim vais ter uma 
consciência mais leve.

Mariana Santos 8ºC Nº13
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A utilização  da água

Quando estamos a lavar as mãos ou a

tomar banho, só devemos abrir a torneira  

quando necessário.   

Devemos 

poupar água. 



CATÁSTROFES AMBIENTAIS

Medidas de prevenção



INCÊNDIOS
SE MORA JUNTO A

UMA ÁREA FLORESTAL

- Limpe o mato à volta da sua 

habitação.

- Separe as culturas com barreiras 

corta-fogo (por exemplo um 

caminho).

-Guarde, em lugar seguro e 

isolado, a lenha, o gasóleo e outros 

produtos inflamáveis.

- Afaste da madeira, papel, roupa 

ou outros materiais combustíveis, 

as velas e candeeiros a petróleo 

ou a gás.

SE FOR PASSEAR À FLORESTA

- Não deite fósforos ou cigarros

para o chão.

- Não deite pela janela do 

automóvel cinzas ou

pontas de cigarro.

- Leve a refeição preparada. N o 

acenda fogueiras.

- As fogueiras só podem ser 

feitas nos locais

Próprios, e com os seguintes 

cuidados especiais

AVISE AS AUTORIDADES

- Se vir lixo ou mato denso

acumulado próximo de 

habitações.

- Se notar a presença de pessoas

com comportamentos de risco,

informe as autoridades.

- Se avistar o in cio de um 

incêndio

florestal, ligue de imediato para o

112 ou para os Bombeiros.



INUNDAÇÕES

- Manter limpos e desobstruídos os leitos dos leitos dos rios e fazer o desassoreamento;

reflorestar áreas onde há maior risco de arrastamento de sedimentos.

-Fazer uma boa gestão das bacias hidrográficas.

- Implementar sistemas de vigilância, que permitam avisar atempadamente as populações de 

forma a diminuir os riscos de inundações.

- Construir barragens para regularizar os caudais dos rios;



POLUIÇÃO

- Não deitar nenhum tipo de material, como sacos 

de plásticos e embalagens, em rios, lagos e mares.

- Não deitar medicamentos ou outros materiais no 

vaso sanitário.  Algumas farmácias fazem a coleta de 

remédios vencidos.

- Reduza o desperdício de água fechando as 

torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante 

o banho, entre outras.

- Usar produtos eco-friendlys.

- Educar a sociedade de forma que essa conheça os 

principais poluentes ambientais, os riscos e as 

consequências. 

- Melhorar o sistema de transportes públicos.

- Incentivar a coleta seletiva de lixo.  (Política dos 

3R)

- Não utilizar pesticidas ou herbicidas nas plantas.

- Colocar o lixo sempre em local adequado e 

amarrar bem os sacos antes de pôr no caixote do 

lixo.



CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
CIÊNCIAS NATURAIS

Medidas de prevenção
Xénia Koziy | nº21
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