Conclusão
Guia do professor - 8-10 anos

Preparação
Reveja previamente o material da aula. Alguns materiais são necessários (ver secção de
Materiais abaixo). Nesta última aula tem a possibilidade de escolher as componentes que
quer utilizar para concluir este curso educativo.

Menu de seleção
Pode escolher diretamente as componentes que ainda gostaria de abordar.

Trabalho final
[Diapositivos 3 - 5]
Em conjunto com a turma, observem o quadro de informações preenchido com os artigos
(de jornal) recolhidos durante o curso. Em que reparam os alunos? Que tipo de artigos foram
mais recolhidos e que problemas abordam? Explique que irão trabalhar em grupo na
realização de um cartaz temático. Discuta algumas sugestões sobre como fazer um cartaz
com os alunos. Sugira aos alunos que podem utilizar os dados do quadro de informações e
dos temas. No diapositivo seguinte, os alunos podem formar grupos e escrever o seu nome
junto aos tópicos. Se não abordarem todos os tópicos durante o curso, os que ficaram de
fora devem ser removidos. Pode ainda optar por ter dois grupos que escolheram o mesmo
tema a trabalhar juntos. Certifique-se de que, pelo menos, um grupo trabalha sobre o tema
‘Árvores’.

Certificado
[Diapositivos 6 e 7]
Assistam ao vídeo do projeto Life Terra em conjunto e depois clique na linha para revelar o
certificado. Pode preencher o certificado com o nome do grupo ou o nome de cada aluno, ou
ainda optar por deixar os alunos escreverem o seu próprio nome. Primeiro, é melhor fazer
várias cópias da página. Pode imprimir os certificados clicando no botão para imprimir,
abaixo do botão para guardar. Mas, pense no ambiente antes de imprimir!

Projeto Life Terra: plantar árvores
[Diapositivos 8 - 12]
Ajude o projeto life Terra com a sua missão! Mas, para onde vai aquela árvore? Porque se
usam árvores jovens? Organize com a sua turma ou escola um evento para plantar árvores
utilizando o guia detalhado para a plantação de árvores.

Quiz
[Diapositivos 13 - 22]
Termine o curso com um divertido quiz!! O quiz inclui perguntas sobre cada tema do curso.
O projeto Life Terra é cofinanciado pela Comissão Europeia ao abrigo do programa LIFE
(LIFE19 CCM/NL/001200)

Materiais
Materiais, tais como grandes folhas de papel (A3 ou maiores), marcadores, lápis e outros
materiais de trabalhos manuais são necessários para o trabalho final: elaborar um cartaz. Os
alunos podem também utilizar recortes de jornais e revistas.
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