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Dia Mundial do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos a 5 de junho e tem como objetivo sensibilizar
as populações e os governos para a necessidade de proteção, preservação do ambiente e ainda
contribuir para a diminuição da pegada ecológica.

Vamos falar de Ambiente
Dia Mundial do Meio Ambiente — É #HoraDaNatureza
https://www.youtube.com/watch?v=cswtFR-vgys
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Colômbia, sede do Dia Mundial do Meio Ambiente 2020, PNUMA
https://nacoesunidas.org/pnuma-anuncia-colombia-como-sede-do-dia-mundial-do-meio-ambiente2020-sobre-biodiversidade/

KidsvsPlastic
https://kids.nationalgeographic.com/explore/nature/kids-vs-plastic/

Dia Mundial do Ambiente, Wilder
https://www.wilder.pt/divirta-se/

Dia Mundial do Ambiente: o que tem feito Portugal?
https://www.natgeo.pt/meio-ambiente/2019/06/dia-mundial-do-ambiente-o-que-portugal-temfeito

2.º Festival Alto Cinema, PNC
A segunda edição do Festival Alto Cinema apresenta 9 curtas-metragens criadas por alunos do 2.º e
3.º Ciclos de municípios do Alto Alentejo. Este ano as atividades vão ao encontro dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização da Nações Unidas (ONU).
www.youtube.com/c/altocinema

O meio ambiente e as alterações provocadas pela pandemia
do Covid-19
Covid-19: o impacto da pandemia no meio ambiente
https://pt.euronews.com/2020/04/13/covid-19-o-impacto-da-pandemia-no-meio-ambiente

Covid-19: sete mudanças no meio ambiente
https://p.dw.com/p/3bq3d

Pinguins aparecem nos arredores da Cidade do Cabo durante o período da quarentena
https://viagens.sapo.pt/viajar/noticias-viajar/artigos/com-os-humanos-em-casa-3-pinguinspasseiam-pelas-ruas-de-africa-do-sul-o-video-e-amoroso
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Animais invadem as cidades durante a quarentena
https://www.youtube.com/watch?v=VyJzjo5fsrQ

Fotos de animais na rua durante a quarentena
https://noticias.uol.com.br/album/2020/04/22/durante-quarentena-animais-saem-as-ruas-emcentros-urbanos-pelo-mundo.htm?mode=list&foto=1

Golfinhos no rio Tejo, 19 de março de 2020
https://www.youtube.com/watch?v=37K5Gn-_1oM

O exercício da Cidadania e o Ambiente

Educação para a Cidadania, recursos educativos, DGE, 1.º Ciclo até Ensino Secundário
https://cidadania.dge.mec.pt/recursos/educacao-ambiental

Educação para a Cidadania, notícias e eventos, DGE
https://cidadania.dge.mec.pt/noticias-e-eventos?page=1

Maleta da sustentabilidade, recursos educativos, ENA, JI até 3.º Ciclo
http://www.maletas.ena.com.pt/?cix=300&lang=1

Águas do Tejo Atlântico
Visita virtual à Fabrica da Água
https://360etar.adp.pt/
Sabes o que não se deve deitar para o cano?
https://www.youtube.com/watch?v=OYMiE6JswzQ
A água é um recurso precioso. Sabes como usá-lo bem?
https://www.youtube.com/watch?v=2xZW2_swCfU
Como podemos fazer um uso eficiente da água?
https://www.youtube.com/watch?v=eHi9aJzEogA&feature=youtu.be
Que água queremos no futuro?
https://www.youtube.com/watch?v=qe3SyHpScA8&feature=youtu.be
3

Uso eficiente da água, atividades e jogos
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/atividades-e-jogos

A maior lição do mundo, UNICEF
Parte I e II
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-N6SSX18M
https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw

5 Things You Didn't Know About Plastic, NOCTULA
https://noctula.pt/lixo-marinho-plastico/

Ducksoverboard!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=fjxLIMF2Fq0&feature=emb_logo

Plasticus Maritimus - uma espécie invasora, Ana Pêgo
https://www.youtube.com/watch?v=JzpgoJI1nJg

Plásticos - O maior desafio ambiental, Câmara Municipal de Lagos
https://www.youtube.com/watch?v=AH3eoenwX5U

Plástico -Um desafio ambiental, Câmara Municipal de Mafra
https://www.youtube.com/watch?v=36ZaTD16GTI

A era do lixo marinho, MARE
https://www.youtube.com/watch?v=_0bD1Ka036Q

Sources and impacts of marine litter , Jane Lee/Marlisco
https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz4

Plásticos nos oceanos: os factos, os efeitos e as novas regras da UE, Parlamento Europeu
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181005STO15110/plastico-nosoceanos-os-factos-os-efeitos-e-as-novas-regras-da-ue
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Espécies ameaçadas em Portugal

Centro de Acolhimento do Burro, AEPGA
https://www.youtube.com/watch?v=8oIwczdyl58
O regresso do Lince Ibérico – o gato mais ameaçado do mundo, ICNF
https://www.youtube.com/watch?v=9Mpas7doU8Y

RTP Ensina, recursos educativos de cidadania

Desenvolvimento sustentável
https://ensina.rtp.pt/temas-artigo/desenvolvimento-sustentavel/
Ambiente
https://ensina.rtp.pt/temas-artigo/ambiente/
Bem-estar do animal
https://ensina.rtp.pt/temas-artigo/bem-estar-animal/
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