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TAKE IT – Real-world education to boost climate change adaptation
As alterações climáticas precisam de mudanças comportamentais
O TAKE IT é um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia e visa
promover a compreensão das alterações climáticas, de modo a capacitar e impulsionar a ação
voluntária para a concretização de ações de adaptação adequadas.
Os principais objetivos operacionais do projeto visam desenvolver uma cultura de mudança
e sustentabilidade, criando o contexto para uma educação eficaz em matéria de alterações
climáticas para impulsionar a mudança comportamental e uma melhor adaptação ao mundo
em transformação e capacitar os formadores com competências científicas e de base social
para que possam formar os indivíduos a conduzir ações adequadas de adaptação climática.
Contando com dez parceiros de nove países, o projeto decorrerá durante 36 meses, de 1 de
setembro de 2019 até 31 de agosto de 2022.

Como pode saber mais sobre o nosso progresso?
Visite o nosso sítio web TAKE-IT – TAKE-IT (takeit-project.eu), onde encontrará todos os
materiais formativos para apoiar os educadores e ter uma perspetiva sobre a temática das
alterações climáticas. Caso seja um formador de adultos, estamos a preparar e a testar
materiais de formação, ferramentas e métodos para o apoiar no seu processo de formação.
Poderá encontrar no nosso sítio web formas de sensibilização sobre as alterações climáticas
e sobre a sustentabilidade ambiental, dicas para conceber conteúdos de formação,
juntamente com ferramentas e métodos a utilizar nas suas atividades de ensino/formação.
Pode também seguir-nos no Facebook para notícias atualizadas sobre o projeto
@TAKEitClimateChange/

Quais as atividades que já foram desenvolvidas?
O1. TAKE IT Guia Metodológico
O Guia Metodológico encontra-se finalizado. Tem como objetivo criar uma base comum,
desenvolvendo um guia passo-a-passo para impulsionar ações adequadas de adaptação às
alterações climáticas.
Dando respostas às questões e desafios para uma educação eficaz em matéria de alterações
climáticas, permitirá apoiar as instituições envolvidas na formação de adultos a impulsionar
mudanças comportamentais e os indivíduos a adaptarem-se ao mundo em transformação.
Compreende cinco etapas:
1. Primeiros passos para a adaptação às alterações climáticas: a adaptação às alterações
climáticas em poucas palavras, as perguntas mais comuns, os pressupostos e as
barreiras à ação;

2. Mapeamento de objetivos e desafios da educação para as alterações climáticas:
incluindo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a estratégia da UE
para a adaptação às alterações climáticas e os planos nacionais de adaptação, mas
também os desafios na educação ambiental de adultos;
3. Construção de percursos de formação eficazes para promover a adaptação às
alterações climáticas: incluindo os aspetos sociais mais comuns associados às
alterações climáticas, sinalizando boas práticas educativas;
4. Identificação de estratégias eficazes de educação sobre as alterações climáticas:
centra-se na informação relevante para encorajar a ação, sinalizando o caminho para
um comportamento adaptativo às alterações climáticas;
5. Ação para promover a adaptação às alterações climáticas: apresentando os
impulsores para agir para as alterações climáticas e os caminhos para a ação,
moldando estilos de vida sustentáveis.
O Guia Metodológico encontra-se disponível no sítio web do projeto TAKE IT em inglês e em todas as línguas dos países
da parceria.

O2. TAKE IT Programa de Formação Contínua
A versão final do Programa de Formação Contínua estará disponível no final de setembro de
2021. Tem como objetivo conceber um programa de desenvolvimento profissional contínuo,
flexível e à medida das necessidades dos formadores de adultos em matéria de adaptação às
alterações climáticas.
Disponibilizará um percurso de aprendizagem circular que refletirá as necessidades
específicas de formação dos formadores e irá equipá-los com módulos de orientação,
tutoriais, dicas práticas, leitura útil, etc. Será concebido um conjunto de módulos centrais e
integrativos, nomeadamente:
Módulos centrais sobre os aspetos essenciais das alterações climáticas:
1. Compreendendo os impactes das alterações climáticas
2. Percebendo as respostas e a resiliência para a adaptação às alterações climáticas
3. Conhecendo a agenda para a adaptação às alterações climáticas
4. Reconhecendo as vantagens da adaptação às alterações climáticas
5. Concretizando a adaptação às alterações climáticas
Módulos integrativos sobre temas transversais:
6. Mudando comportamentos para promover a adaptação às alterações climáticas
7. Estimulando a capacitação e o planeamento de ações
8. Desenvolvendo competências para a concretização de ações relevantes

9. Melhorando as abordagens digitais inovadoras para impulsionar a educação para as
alterações climáticas para todos
10. Estimulando a aprendizagem social para impulsionar ações adequadas de adaptação
ao clima
Os parceiros estão a finalizar os conteúdos e todas as ferramentas e documentos de apoio
para estes módulos de formação específicos.
Todos os conteúdos do Programa de Formação Contínua estarão disponíveis online em inglês até setembro de 2021.

O3. TAKE IT MOOC
Um Curso Massivo Online Aberto. Tem como objetivo apoiar formandos adultos e indivíduos
a adaptarem os seus comportamentos, atitudes e hábitos para que possam enfrentar as
alterações climáticas, através das suas atividades pessoais e profissionais.
Os recursos educativos apresentados através do MOOC irão, em primeiro lugar, apoiar os
formandos adultos a compreender plenamente a crise associada às alterações climáticas que
enfrentamos e, posteriormente, irão apoiá-los na realização das mudanças que podem fazer
nas suas próprias vidas para a ação climática, visando a sua concretização quotidiana.
O primeiro conteúdo para o MOOC foi já produzido pelos parceiros.
Todos os conteúdos do MOOC estarão disponíveis online em todas as línguas dos países parceiros até dezembro de 2021.

O4. TAKE IT Plataforma de Aprendizagem Digital
Tem como objetivo desenvolver uma plataforma de aprendizagem multilingue,
disponibilizando acesso aberto e instantâneo aos conteúdos de aprendizagem.
A Plataforma de Aprendizagem Digital está estruturada em três áreas principais:
1. Guia Metodológico, uma estrutura passo a passo com infográficos (associada ao O1);
2. eLearning para a disponibilização do Programa de Formação Contínua (associado ao
O2);
3. Curso Massivo Online Aberto (associado ao O3).
A versão inglesa de todos os conteúdos será disponibilizada online até setembro de 2021. Os conteúdos nas línguas dos
países parceiros estarão online até janeiro de 2022.

Quer saber mais sobre o nosso projeto? Siga-nos no Facebook, visite o nosso
sítio web ou contacte o CEDRU ou a MINDSHIFT.
A EQUIPA DO PROJETO TAKE IT!
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