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Cidadania e Desenvolvimento - Educação Ambiental
Porque re�etir e trabalhar em equipa conta!

ADRIANA FERREIRA 13/05/21, 08:13 HS

ADRIANA FERREIRA 27/05/21, 08:49 HS

Alterações Climáticas: trabalhar em
conjunto para alcançar os objetivos globais.
Publica e partilha neste espaço o teu trabalho que re�ete o
trabalho desenvolvimento em cidadania e desenvolvimento
neste mês de maio.

GONÇALO MACHADO 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Gostei de fazer este trabalho porque aprendi que sobreviver é
ajudar os outros.

INÊS OLIVEIRA 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Gostei muito de fazer o trabalho "Sobreviver" porque aprendi a
sobreviver em situações difíceis 

MATIAS GRACINDO 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Este trabalho foi muito importante, para percebermos que nem
todos têm as coisas que nós temos muito facilmente e que, para
outros sobreviver é muito mais di�cil.
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ARI ERROYAUX 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Gostei de fazer este trabalho porque aprendi que muitas pessoas
necessitam de coisas vitais que, para nós, são fáceis de aceder,
como a água, onde só temos de ligar a torneira, e a roupa, onde
só temos de abrir o armário para a ter. Também aprendi que, em
vários país, podem acontecer catástrofes naturais, que podem
estragar as habitações e escolas. As pessoas também podem
perder as suas famílias, e temos a sorte de ter uma ou várias
pessoas para nos acompanhar e proteger-nos.

Gostei muito do trabalho e de facto tens razão. ― MADALENA SOUSA

Gostei muito. ― GONÇALO AMÂNCIO

Gostei muito porque está com muita criatividade. Os desenhos
estão muito bem feitos e de facto tens muita razão no que disseste.

― GONÇALO CRUZ NO7

Â

GONÇALO AMÂNCIO 27/05/21, 08:48 HS

SOBREVIVER 
Foi muito importante fazer este trabalho para sabermos o que
temos todos os dias e há tantas pessoas que não podem ter estes
bens essenciais. 

Gostei muito! ― ARI ERROYAUX

TIAGO DA COSTA 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Eu com este trabalho aprendi que há muitas pessoas que não
têm condições para viver como não ter luz, comida, roupa, água,
educação e saúde. Também há pessoas que vivem em guerras e
sem estas condições então representei tudo isso no meu
trabalho e adicionei diversão.
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Gostei muito do trabalho do Tiago gostei muitos dos desenhos.
― BERNARDO FERREIRA

BEATRIZ VICENTE 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Eu, com este trabalho aprendi que todos devemos valorizar os
bens que temos, pois há muitas pessoas que não os têm. 
Temos de sentir-nos muito agradecidos por vivermos num país
seguro, sem violência e sem guerra; por termos acesso à 
escolaridade, cuidados de saúde e alimentos. Também me sinto
muito feliz, por termos um lugar seguro onde viver e por termos
uma família que gosta e cuida de nós. 

Eu concordo com o que o texto diz. Achei o trabalho muito bonito,
mas na minha opinião os desenhos deveriam, estar legendados.

― MARGARIDA VICENTE

Eu gostei muito do trabalho é muito criativo e concordo
plenamente com o que está escrito no texto. ― MAFALDA MIRAMON

ANA CAROLINA 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver

Eu gostei de fazer este trabalho porque com ele eu aprendi que
muita gente não tem abrigo, comida, roupa, cuidados e nem
condições para estudar.
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Gostei do que escreveste no texto mas acho que os desenhos
podiam ser maiores. Mas está muito bonito. ― ARI ERROYAUX

Gostei muito do teu trabalho. ― INÊS OLIVEIRA

MARIA INÊS CARVALHO 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Eu, com este trabalho conclui que nós que temos todos os bens
não damos conta das outras partes do mundo em que existem
pessoas que não os têm. Quando dizemos que não queremos
comer ou ir à escola temos que nos aperceber que existem
pessoas que davam tudo para ir à escola ou comer um pouco de
carne.  
Somos muito privilegiados ao ter estes bens todos e devemos
estar gratos por tudo o que temos. 

Adorei o desenho e eu concordo com o que escreveste, de facto
devemos agradecer por tudo o que temos. ― MADALENA SOUSA

MADALENA SOUSA 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Este trabalho fez-me re�etir sobre a sorte que temos em ter 
condições, ter uma casa, acesso à educação, aos serviços de
saúde, e todos os bens essenciais para o nosso bem estar. 
Devíamos valorizar tudo o que temos, pois há pessoas que não
têm acesso a estes bens e aos direitos humanos fundamentais. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1196829792/18534532bf61fc19dc03f179ceaab07d/16212050241402744547193140604108.jpg
https://padlet.com/al238731
https://padlet.com/al21691
https://padlet.com/al22665
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1192350284/c6a9670ff84fb6093c8af1e1f22574c6/IMG_3395.JPG
https://padlet.com/al22374
https://padlet.com/al22374


Tens razão, Madalena. Somos bastante sortudos em termos isto
tudo. ― MARIA INÊS CARVALHO

Muito divertido e colorido. Poderias ter preenchido melhor os
espaços em branco. ― ARI ERROYAUX

Gosto muito do teu trabalho. ― INÊS OLIVEIRA

GONÇALO CRUZ NO7 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver  
Este trabalho fez-me entender que nem todas as pessoas tem as
mesmas condições de vida.  
Com este trabalho relembramos que não podemos fazer mal ao
ambiente, porque se �zermos o planeta vai ter alterações
climáticas e pode destruir habitações e outras coisas. 
Nós temos de contribuir para parar com a  poluição  no
ambiente.

Gostei muito do trabalho. É bom que tenhas adicionado leite
plantas, etc.. E os desenhos estão muito bonitos! ― ARI ERROYAUX

LEONOR DO PAÇO 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Com este trabalho apercebi-me que, aqui, em Portugal, é mais
fácil sobreviver do que noutros países onde há falta de água, não
há luz, onde várias pessoas vivem em barracas feitas de materiais
que encontram no chão, onde crianças não têm condições para a
educação como nós temos, onde há pessoas que passam fome…
Temos que aprender a valorizar cada pormenor da nossa vida,
todos os bens que temos, a não querer mais e mais e mais mas a
sermos gratos por tudo o que temos.
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Realmente tens razão, Leonor. Portugal é um país que tem todos os
bens necessários e existem países que não têm tanta sorte como

nós que temos todos estes bens. ― MARIA INÊS CARVALHO

Gostei muito do que escreveste porque lembra as pessoas de como
outros vivem com muito menos qualidade de vida.

― RODRIGO CARROLO PINTO

RODRIGO CARROLO PINTO 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Sobreviver parece-me uma coisa difícil. Nós estamos habituados
a viver com muita coisa sem ter que pensar como seria diferente
viver com menos. 
Eu desenhei uma trouxa de um refugiado e lá dentro dei-lhe os
bens essenciais para ele  
conseguir sobreviver.

Tens razão, Rodrigo, sobreviver é muito difícil pois nem todos têm
tudo o que é preciso para sobreviver. ― LEONOR DO PAÇO

Concordo.Nem todos têm a mesma sorte que nós, e sobreviver não
é a coisa mais fácil para eles. ― MATIAS GRACINDO

MAFALDA MIRAMON 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Eu com este trabalho apercebi-me que há coisas que nós temos
e não damos conta do quão importantes são na nossa vida ,e por
isso, temos que saber valorizar o que temos todos os dias,
porque se pensarmos quantas pessoas não tem estes bens 
preciosos, que nós temos . Eu compreendi a mensagem que este
trabalho nos quer transmitir, e é por isso, que gostei de o fazer.
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Achei muito bom o trabalho mas acho que poderias dar uma
função ao E. ― TIAGO DA COSTA

Achei muito bonito e criativo e concordo com o que está escrito no
texto, pois nós temos tantas coisas que nem sabemos o que é

realmente importante! ― BEATRIZ VICENTE

Adorei o teu trabalho é muito bonito e criativo! ― MADALENA SOUSA

Gostei muito do trabalho, está muito criativo. Gostei da maneira
como aproveitaste as letras para representar as necessidades das

pessoas mais pobres. ― EVA MAIA

O trabalho está muito bom. ― GONÇALO AMÂNCIO

Muito lindo!!!!!!! ― INÊS OLIVEIRA

GUILHERME LIMA 27/05/21, 08:48 HS

Eu gostei muito de fazer este trabalho, e com isto percebe-se
que há coisas que são essenciais para nós sobrevivermos e que
não é preciso ter tudo.

Concordo plenamente, adoro o trabalho muito bem ilustrado, a
única coisa que eu não percebi foi porque é que há uma casa a

apanhar chuva. Mas de resto �cou muito bom. ― PEDRO SANTOS

MARGARIDA VICENTE 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver
Eu, com este trabalho percebi que muitas pessoas não têm
condições para sobreviver no local onde vivem e que nós temos
muita sorte em ter um lar , saúde, educação e comida.
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※※※※※※

Eu acho que o alimento representado, devia ser um alimento
saudável. O hambúrguer não faz lá muito bem. De resto, gostei.

― GUILHERME LIMA

Realmente, Margarida, temos imensa sorte em ter tudo o que
temos. ― LEONOR DO PAÇO

Gostei muito do teu trabalho. ― INÊS OLIVEIRA

EVA MAIA 27/05/21, 08:48 HS

Sobreviver

Achei o trabalho muito criativo. Gostei das imagens e compreendi
o que elas queriam transmitir. ― MAFALDA MIRAMON
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