QUEM SABE MAIS SOBRE
ENERGIA?
Colégio Senhor dos Milagres – Alunos do 8ºC
(Beatriz Passadouro, Joana Morgado, João Antunes e Maria Carolina Moreira)

(Colégio Senhor dos Milagres – aula de Geografia)
Estavam todos na sala, quando a professora Rosa
perguntou:

Os alunos ficaram a olhar para a professora e apenas a Rita, que era a
aluna mais trabalhadora da turma, colocou o dedo no ar e disse:

Alguém sabe, o que se
entende por eficiência
energética e alterações
climáticas?

Eu
sei!

O Hugo baixou a cabeça para a professora não lhe perguntar nada! Mas, de
repente, a professora diz:
Pois bem, visto que a Rita é a
única que sabe, têm todos de
me entregar, dentro de uma
semana, um trabalho de
pesquisa acerca destes dois
temas.

O Hugo saiu da sala muito triste porque não fazia a mais pequenina ideia do que
era a eficiência energética e nem sequer tinha um grupo com quem trabalhar.

Eu sei que sabes, Rita,
mas queria ouvir os teus
colegas. Alguém quer
sugerir alguma coisa?

Aqui têm o guião com a
estrutura do trabalho, para se
orientarem. Não se esqueçam
de seleccionar apenas a
informação mais importante!
Espero que se empenhem
porque conta para a avaliação.

Foi no caminho para casa a pensar, a pensar…
Até que…

Ah, já sei! Vou pedir
ajuda ao João; ele é
meu amigo e de
certeza que vai
ajudar-me!

O Hugo ia a andar até que passou pela
esplanada do Sr. José (café onde habitualmente
os meninos da escola costumavam encontrarse) e reparou que estava lá o João com os
outros colegas e foi pedir-lhe ajuda.

João, João, ajudas-me a
fazer o trabalho que a
professora Rosa pediu?

Também deves lembrar-te
que não me ajudaste nem
à Maria e tivemos que
fazer tudo sozinhos.

O
Hugo foi
embora muito
triste, pois não
tinha ninguém
que o ajudasse.

Humm… Não sei,
não! Lembras-te do
trabalho de Ciências?

Portanto, acho que
não mereces mais a
minha ajuda!

Sim lembro!

Mas… Eu prometo que
trabalho, prometo!

O tempo foi passando e o
Hugo não sabia o que
fazer, pois não tinha
começado o trabalho
nem sabia o que eram
alterações climáticas ou
o
que
significava
eficiência energética.
Até que se lembrou de ir
à internet pesquisar…
Mas, como não sabia
seleccionar a informação
decidiu copiá-la.

No dia seguinte a professora entregou os
trabalhos. Todos tinham negativa, excepto a
Rita que, mais uma vez, conseguira
impressionar a professora e os seus colegas.

Pois, eu também!
Ficaste
no
meu
grupo…

Já disse que não!

Chegou o dia da entrega do
trabalho e o Hugo estava
muito feliz porque tinha o
seu pronto. A professora
ficou
muito
admirada,
porque ele nunca tinha feito
um trabalho sozinho, mas,
quando o viu, ficou muito
aborrecida, pois percebeu
que ele tinha copiado tudo
da internet. E não tinha sido
o único…

Bem… Eficiência energética é a
utilização racional dos recursos
energéticos, ou seja, é o
conjunto de acções e medidas
que têm como objectivo a
melhor utilização da energia.

Rita, faça o favor de
apresentar o seu trabalho
à turma, uma vez que está
muito bom.

Assim, se reduzirmos ao máximo
o gasto de energia estamos a
garantir o futuro do planeta!

Alguém tem alguma dúvida?
Não?
Podes continuar Adriana…

-

As alterações climáticas são
variações na temperatura,
precipitação, nebulosidade…
E são também consideradas
uma das maiores ameaças
ambientais para o planeta!

Estas mudanças podem ser
consequência de processos
naturais ou da acção
humana.

Muito bem Rita, excelente
trabalho!
Acho que os teus colegas
ficaram esclarecidos…

Hoje aprendi muito…
Se num planeta saudável
quero crescer, tenho de
cuidar dele e utilizar os
recursos energéticos de
forma responsável e
consciente!

