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A. Materiais da UNESCO 
 

1. GUIA PARA INTERCÂMBIO JUVENIL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ESTILO DE VIDA 
 

Breve Apresentação: esta publicação está focada nos desafios, oportunidades e boas práticas das 

mudanças climáticas. Explora a interrelação entre mudanças climáticas e estilos de vida através de 

um ponto de vista científico, político, econômico, social, ético e cultural e identifica as ações que os 

jovens podem tomar para ter estilos de vida mais sustentáveis. Fornece informações, estudos de 

caso e dicas úteis sobre temas relevantes para os jovens e suas vidas cotidianas, como alimentos e 

bebidas, viagens e transporte, lazer e entretenimento. O guia foi produzido para os jovens e 

pessoas que trabalham com eles, tais como educadores, professores, treinadores e líderes de 

jovens de todo o mundo.  

 

Fonte: UNESCO e UNEP  

Nível Educacional: Educação Primária e Secundária  

Região: Global 

Idiomas disponíveis:  

 
Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf  

Francês: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002348/234825f.pdf 

 

 

2. PATRIMÔNIO MUNDIAL E MUDANÇA CLIMÁTICA 
 

Breve Apresentação: Esta edição da Revista do Patrimônio Mundial foca, principalmente, nas 

alterações climáticas e explora seu impacto em sítios do Patrimônio Mundial, bem como o seu 

papel na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

 

Fonte: Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO  

Nível Educacional: Educação Secundária e Superior  

Região: Global 

Idiomas disponíveis:  

 

Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561e.pdf#243054 

Francês: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561f.pdf#243054  

Espanhol: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561s.pdf#243054 

 
 
 

 
SETEMBRO 2016  

I. MATERIAIS PARA USO EM SALA DE AULA 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002348/234825f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561e.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561f.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561s.pdf#243054


UNESCO – Rede do Projeto Escolas Associadas (ASPnet) 
Recursos propostos para a educação sobre mudanças climáticas 

 

 

2 

 

3. LENÇOL FREÁTICO  E MUDANÇA CLIMÁTICA (ESTADOS INSULARES EM 

DESENVOLVIMENTO) 
 

 
Breve Apresentação: Este artigo resume o estado atual dos lençóis freáticos em Estados 

Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e os impactos potenciais das alterações climáticas nos 

lençóis freáticos em Estados Insulares em Desenvolvimento. Estudos sobre os Estados Insulares 

em Desenvolvimento destacam-se no Pacífico, Caribe e outras regiões do mundo:  

Fonte: Programa Hidrológico Internacional da UNESCO  

Nível Educacional: Educação Secundária e Superior  

Região: Global - Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) 

Idiomas disponíveis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861e.pdf  

Francês: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861f.pdf  

Espanhol: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861s.pdf 

 

 

4. APRENDENDO A ABORDAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (VÍDEO) 
 
Breve Apresentação: Este vídeo mostra, em quatro minutos, porque a educação sobre mudanças 

climáticas é importante para definir o desenvolvimento sustentável e como isso funciona na 

prática.   

Fonte: UNESCO  

Nível Educacional: Educação Primária, Secundária e Superior  

Região: Global  

Idiomas disponíveis:  

 
Inglês: http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=2569  
Francês: http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=2&vl 

=Fre&id=2569  
Espanhol: http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=3&vl 

=Spa&id=2569 

 

 

5. SANDWATCH 
 
O Sandwatch é um processo educacional através do qual os alunos, professores e comunidades 

locais trabalham juntos em campo para monitorar ambientes costeiros; identificar e avaliar as 

ameaças, problemas e conflitos que enfrentam; e desenvolver abordagens sustentáveis para 

resolvê-los. As mudanças climáticas são partes integrantes das atividades do Sandwatch. O site do 

Sandwatch fornece exemplos inspiradores de como estudantes e jovens têm lidado com a mudança 

climática até agora. Além disso, 
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o manual "Adaptação às alterações climáticas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável" foi 
desenvolvido para orientar professores e educadores a integrar as mudanças climáticas nas 
atividades do Sandwatch com os alunos. 
Fonte: UNESCO  
Nível Educacional: Educação Primária, Secundária e Superior  
Região: Global – Regiões Costeiras 
 
Idiomas disponíveis: 
Site da UNESCO: 
 

Inglês:http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/ 
 
Francês:http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-

areas/sids/sandwatch/ 

 
Site do Sandwatch:  
http://www.sandwatch.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemi d=3 

 

Manual do Sandwatch disponível em inglês, francês, espanhol e português: 

http://www.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1 

&gp=1&hist=1&pn=1&text=sandwatch&text_p=inc 

 
 

 

6. EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOAS PRÁTICAS NA PRIMEIRA 

INFÂNCIA  
 
Breve Apresentação: Esta publicação apresenta 12 exemplos de programas que abordam a Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável em ambientes e a prática da primeira infância e, inclui situações 
formais, não formais e informais de aprendizagem. Vários programas também abordam, 
especificamente, a Educação em Mudanças Climáticas. 
Fonte: UNESCO 
Nível Educacional: Primeira Infância 
Região: global 
Idiomas disponíveis: 
 
Francês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413f.pdf  

Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413e.pdf  

Espanhol: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413s.pdf 
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B. Materiais de outras organizações 
 

7. Mudança Climática: Você sabe a pontuação? 
 

Breve Apresentação: Um curso livre on-line no ritmo do aluno sobre as alterações climáticas em 
seis módulos para todos os interessados no tema. 
Fonte: Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) 
Nível Educacional: todos os tipos e níveis 
Região: global 
 
Idiomas disponíveis: 
Inglês, francês e espanhol estão disponíveis mediante registro no site:  

http://unccelearn.org/ 

 

 

8. A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO: JOVENS EM AÇÃO PARA OS OBJETIVOS GLOBIAS: META 

GLOBAL 13 SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

Breve Apresentação: a página da web mostra recursos de ensino envolventes sobre as alterações 
climáticas, incluindo a série Macaco Disse "salve o clima!" com um livro de exercícios para 
professores, planos de aula, planilhas e cartazes e quadrinhos. 
Fonte: A Maior Lição do Mundo - Projeto Todos (Reino Unido) 
Nível Educacional: Primária e Secundária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis:  

Inglês: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/protect-the-planet/  

(parte dos materiais também disponível em árabe, português e espanhol) 

 

 

9. TUNZA - CHILDREN ENVIRONMENTAL SERIES 
 

Breve Apresentação: Uma série de sete livros de histórias ambientais para crianças preparados pelo 
programa TUNZA do PNUMA, incluindo dois livros sobre a mudança climática e como as crianças 
podem mitigar os seus efeitos. 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) 
Nível Educacional:  Primeira Infância e Primária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 

• Tore e a Cidade no Gelo Fino 

 
Inglês e Chinês: http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3798 
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• Ting e Futuros Possíveis 

 
Inglês: http://www.unep.org/pdf/Ting_Book_Layout.pdf 

 
 

 

10. UM SUPER-HERÓI DO CLIMA: NINJA VERDE 
 

Breve Apresentação: Este site oferece vídeos divertidos sobre mudança climática, energia e meio 
ambiente, e exemplos de ações que as crianças podem realizar para proteger o meio ambiente e 
enfrentar a mudança climática. Cada vídeo vem com um guia pedagógico para ajudar educadores a 
usá-lo como uma peça de ligação com as discussões em sala de aula. Além disso, a Academia do 
Ninja Verde oferece vídeos e materiais baseados em textos para ajudar educadores a atualizar seu 
próprio entendimento sobre os tópicos do clima e energia. 
Fonte: Ninja Verde (Universidade Estadual de San Jose (SJSU), EUA) 
Nível Educacional: Primária e Secundária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://greenninja.org/ 
 
 

 

11. JOGOS E QUEBRA-CABEÇA SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (ONLINE OU IMPRESSO) 
 

Breve Apresentação: Este site para crianças do Museu Americano de História Natural oferece jogos, 
histórias, atividades e vídeos sobre vários temas da ciência, incluindo mudanças climáticas para 
apoiar o ensino em sala de aula. Ele também contém dicas para os educadores de como utilizar os 
materiais. 
Fonte: Museu Americano de História Natural 
Nível Educacional: Primeira Infância e Primária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://www.amnh.org/explore/ology/climate-change 
 
 

 

12. GUIAS VISUAIS – APRENDENDO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (NO ESTILO PACÍFICO) 
 

Breve Apresentação: exemplos visuais sobre as situações e os impactos das mudanças climáticas em 
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), incluindo Fiji, Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu. 
Fonte: Secretaria da Comunidade do Pacífico 
Nível Educacional: Primeira Infância, Primária e Secundária  
Região: Pacífico – Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) 
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Idiomas disponíveis: bilíngue; inglês e francês: 
 
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Fiji-complete.pdf 
 
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Kiribati-complete.pdf 

http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Samoa-complete.pdf 

http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Tonga-complete.pdf 
 
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Vanuatu-complete.pdf 
 
 

 

13 . AR LIMPO PARA CRIANÇAS   
 
Breve Apresentação: Este site contém fichas de informação, jogos e quebra-cabeças sobre várias 
questões relacionadas às alterações climáticas, tais como a poluição do ar e aquecimento global. 
Fonte: Ar Limpo para Crianças (ONG, Reino Unido) 
Nível Educacional: Primária e Secundária 
Região: global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://www.clean-air-kids.org.uk/acidrain.html 
 
 

 

14. MEDALHA DO DESAFIO SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (SEGUNDA EDIÇÃO) 
 
Breve Apresentação: Este documento de orientação tem como objetivo ajudar a educar crianças e 
jovens sobre o papel vital que o clima desempenha ao sustentar a vida na Terra. As medalhas veem 
como nossas vidas diárias afetam o clima da Terra e fornecem ideias sobre a forma como os indivíduos 
podem tomar medidas para ajudar a tornar esse relacionamento mais sustentável. Há também 
Medalhas de Desafio disponíveis sobre outros temas relacionados às mudanças climáticas, tais como a 
Biodiversidade; Mudanças Climáticas na Segurança Alimentar; Energia; Florestas; Mares; Solos e Água. 
 
Fonte: Organização para Alimentação e Agricultura (FAO), em colaboração com os parceiros 
Nível Educacional: Primária e Secundária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://www.fao.org/3/a-i5216e.pdf 

Russo: http://www.fao.org/3/a-i5216r.pdf 

Espanhol:  http://www.fao.org/3/a-i5216s.pdf 

 
 

 

15. EXPEDIÇÃO CLIMÁTICA DA GERMANWARCH: MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE AS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 
Breve Apresentação: No contexto do projeto da Germanwatch "Expedição Climática", uma série de materiais educativos foi 
produzida para ensinar as alterações climáticas nas salas de aula alemãs. 
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Inclui o folheto "A Mudança Climática vista de CIMA", fornecendo uma introdução às mudanças 
climáticas globais usando imagens de satélite e uma série de planilhas sobre as alterações climáticas e 
tópicos relacionados, tais como derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, as florestas 
tropicais, a segurança alimentar ou eventos extremos. 
Fonte: Germanwatch (ONG, Alemanha)  
Nível Educacional: Secundária 
Região: Global 
 
Idiomas disponíveis: 
Planilhas: 
 

Inglês (há uma em chinês também): http://germanwatch.org/en/worksheets 

Alemã: http://germanwatch.org/de/arbeitsbl%C3%A4tter 

 

Folheto “A Mudança Climática vista de Cima” (apenas em inglês): http://germanwatch.org/en/8198 

 

Posters sobre o Clima (inglês e alemão): http://germanwatch.org/de/poster 
 

 

16. JUVENTUDE EM AÇÃO SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: INSPIRAÇÕES DE TODO O 

MUNDO 
 

Breve Apresentação: Uma publicação que destaca as atividades concretas que jovens estão 
desenvolvendo pelo mundo para enfrentar as alterações climáticas. 
Fonte: Iniciativa Conjunta das Nações Unidas para Crianças, Jovens e Mudanças Climáticas  
Nível Educacional: Primária, Secundária e Superior 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Árabe, chinês, inglês, francês, russo, espanhol: 

https://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6581.php?displayPool= 1584 

 
 

 

17. ENTENDENDO A SITUAÇÃO 
 

Breve Apresentação: Estudantes e educadores de todas as idades podem usar esta ferramenta 
educacional interativa gratuita para adquirir uma nova perspectiva sobre as mudanças climáticas. Ela 
dispõe de uma abordagem interdisciplinar para o ensino de ciência climática. Ela é especialmente útil 
para níveis educacionais médio e superior, e este conteúdo educacional se estende muito além da 
Ciência e da Biologia terrestres e incorpora História, Economia, Geografia, Ciência, Artes e Estudos 
Sociais. O site também oferece mais recursos sobre as alterações climáticas para os estudantes e 
educadores. 
Fonte: Instituto Visão da Terra (ONG, EUA) 
Nível Educacional: Séries Primárias Finais, Secundária e Superior 
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Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://www.gettingthepicture.info/ 
 
 

 

18. NOSSO PLANETA EMBAIXO D’ÁGUA 
 

Breve Apresentação: Este livro em quadrinhos desperta a consciência sobre a mudança climática 
através da história de duas crianças, uma vive em Tuvalu, no Oceano Pacífico, e a outra em uma 
grande cidade europeia. 
Fonte: Alofa Tuvalu e a Agência de Gestão do Ambiente e Energia (ADEME), França 
Nível Educacional: Primária e Secundária 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Disponível em 15 idiomas, incluindo árabe, dinamarquês, inglês, francês, alemão,  

japonês e português: http://www.alofatuvalu.tv/page_cadres_fr.html 
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1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM SALA DE AULA: CURSO DA UNESCO PARA PROFESSORES 

SECUNDÁRIOS 
 

Breve Apresentação: Este é o primeiro curso on-line de seis dias sobre as alterações climáticas, criado 
para permitir aos professores do nível secundário de diversas áreas introduzir a Educação sobre 
mudanças climáticas para o desenvolvimento sustentável (CCESD) em todo o currículo. Inclui 4 partes: 
(1) Quadro e Visão Geral do Curso, (2) Materiais Diários para Curso de Formação de Professores, (3) 
Pacotes de Recursos Regionais, e (4) Materiais Diários de Sala de Aula para professores. 
Fonte: UNESCO 
Nível Educacional: Professores do nível secundário 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 

Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf  

Francês:http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/i

ndex.html 
 
#4  
Português: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229737por.pdf 
 
 

 

2. ENSINAMENTO E APRENDIZADO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL – UM PROGRAMA 

MULTIMÍDIA PARA PROFESSORES, (MÓDULO 19 SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 
Breve Apresentação: O Módulo 19 da presente caixa de ferramentas de treinamento oferece recursos para 
professores para que eles possam se sentir confiantes em seu conhecimento da ciência da mudança 
climática e os impactos da crise climática, e também planejar aulas interessantes e relevantes para os seus 
alunos. 
Fonte: UNESCO 
Nível Educacional: Formação de Professores 
Região: Global 
Idiomas disponíveis: 
 
Inglês: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod19.html?panel=1#t op 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/index.html#4
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/index.html#4
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/index.html#4
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229737por.pdf
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod19.html?panel=1#top
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod19.html?panel=1#top
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3 . Guia Inicial sobre Alterações Climáticas: 
 

Breve Apresentação: Este guia fornece uma introdução e visão geral para os planejadores e profissionais 
de Educação e sobre a vasta gama de questões relacionadas com as alterações climáticas e a Educação 
sobre mudanças climáticas, incluindo causas, impactos, mitigação e estratégias de adaptação, bem como 
alguns princípios políticos e econômicos. O objetivo deste guia é de servir como um ponto de partida para a 
integração da Educação sobre mudanças climáticas no currículo escolar. Destina-se a facilitar o 
desenvolvimento de políticas de ensino, currículos, programas e planos de aula. 
Fonte: UNESCO e PNUMA 
Nível Educacional: Profissionais da Educação Primária, Secundária e Superior 
Região: global 
Idiomas disponíveis:  
 

Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf 
 
 

 

4. APRENDENDO COM PATRIMÔNIO IMATERIAL PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL – 
ORIENTAÇÕES PARA EDUCADORES NA REGIÃO DO PACÍFICO ASIÁTICO  
 

Breve Apresentação: O guia fornece aos formadores de professores e professores um entendimento 

do porque o Patrimônio Cultural Imaterial (ICH) deve ser integrado no currículo, em conjunto com os 

princípios e perspectivas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD). Ele contém os 

materiais de referência para professores, incluindo a amostra de módulos de formação de professores, 

exemplos de documentação relacionada com ICH, e amostras de planos de aula. 

Fonte: UNESCO 

Nível Educacional: professores das últimas séries do ensino primário e primeiras séries do ensino 

secundário inferior, formadores de professores nas instituições de formação de professores e 

profissionais de desenvolvimento curricular. 

Região: Pacífico asiático 

 

Idiomas disponíveis: 

Inglês (algumas partes do documento são em vietnamita): 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232381E.pdf 

 
 

 

5. Educação Para o Desenvolvimento Sustentável nas Reservas da Biosfera e 
outras Áreas Delimitadas – Um Livro de Recursos para Educadores no Sudeste 
Europeu e Mediterrâneo 
 

Fonte: UNESCO 

Nível Educacional: Professionais da Educação Primária, Secundária e Superior 

Região: Sudeste europeu e Mediterrâneo 

SETEMBRO 2016  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232381E.pdf
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Idiomas disponíveis: 
Inglês: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219946e.pdf 
 

 

6 . QUESTÕES ATUAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E 

SECUNDÁRIA 
 

Breve Apresentação: Esta publicação informa e sensibiliza os professores sobre as mudanças climáticas 

e seus desafios para as nossas sociedades. Dessa forma, esta publicação procura reforçar a importância 

de diálogos e corresponsabilidade através de processos coletivos e práticas inovadoras apoiados por 

metodologias participativas. Além de leituras, há também um capítulo com sugestões para atividades 

que pode ser facilmente tratado na sala de aula. 

 

Fonte: INCLINE, Universidade de São Paulo, Brasil 

Nível Educacional: Profissionais de Educação do Ensino Primário e Secundário 

Região: Global 

Idiomas disponíveis: 

Português: 

http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MUDANCAS_CLI

MATICAS_on-line.pdf  
 
 
 
 
 

7 . PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA - EDUCAÇÃO 
 
 
HTTP://WWW.UNESCO.ORG/NEW/PT/BRASILIA/ABOUT-THIS-OFFICE/UNESCO-RESOURCES-IN-
BRAZIL/PUBLICATIONS/PUBLICATIONS-ON-NATURAL-SCIENCES/#C154380 
 
 
HTTP://WWW.PEAUNESCO-SP.COM.BR/ENCONTROS/ENCONTRO_REGIONAL.HTM 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219946e.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MUDANCAS_CLIMATICAS_on-line.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MUDANCAS_CLIMATICAS_on-line.pdf
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/publications/publications-on-natural-sciences/#c154380
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/publications/publications-on-natural-sciences/#c154380
http://www.peaunesco-sp.com.br/encontros/encontro_regional.htm

