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O seu Guia para Moderar uma Sessão sobre Entender as Energias
Renováveis
Este guia vai ajudá-lo a moderar uma sessão do Curso Online Entender as Energias Renováveis
da Rede Yali. Com estes recursos, aprenderá como as economias e os sistemas energéticos
existentes podem abrir o caminho para um futuro de energias renováveis.
Duração: 90 minutos
Apresente-se (3 minutos)
•

Agradeça aos participantes a sua presença e apresente-se. Mencione que é membro da Rede YALI e que
deseja iniciar uma conversa importante sobre as energias renováveis.

•

Fale brevemente sobre a razão por que se interessa por este assunto e optou por organizar um diálogo
comunitário sobre a procura de energia e um consumo mais eficiente.

Quebra-gelo: Semelhanças (10 minutos)
•

Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas.

•

Peça que identifiquem três características que os membros do seu grupo têm em comum (por ex., hobbies, onde cresceram, número de irmãos, trabalho que gostam de fazer, etc.).

•

Peça a cada grupo que nomeie um porta-voz para apresentar as suas três semelhanças ao grupo alargado.

Assista à Lição 1: A Energia do Futuro (8 minutos)
Discussão de Grupo (15 minutos)
Convide os participantes a reflectirem sobre o vídeo antes de debaterem o seguinte:
•

Na sua comunidade, que tipos de energia são usados para criar eletricidade (por ex., carvão, vento,
energia solar, etc.)?

•

Se o seu país ainda não está a usar energias renováveis, que tipos acha que funcionariam melhor na sua
área e porquê? Lembre-se dos recursos naturais que podem estar presentes (por ex., água, vento, sol).

•

Se o seu país está a utilizar energias renováveis, como acha que estão a beneficiar a sua comunidade?

•

Como é que a implantação de sistemas de energia renovável afecta as comunidades?
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Assista à Lição 2: O Sistema Energético (10 minutos)
Discussão de Grupo (15 minutos)
Peça aos participantes que partilhem a sua opinião sobre o seguinte, depois de reflectirem brevemente
sobre a segunda lição:
•

O que aprendeu com este vídeo que desconhecia sobre a rede elétrica?

•

De que forma é que a sua comunidade pode diminuir as flutuações no consumo de energia?

•

O que pode fazer para facilitar a transição para um sistema energético moderno baseado em fontes
renováveis?

Assista à Lição 3: Você e a Energia (7 minutos)
Discussão de Grupo (15 minutos)
Convide os participantes a discutir o seguinte, à luz das lições que aprenderam no terceiro vídeo:
•

Que electrodomésticos e aparelhos electrónicos acha que consomem mais energia em sua casa? E
quais consomem menos?

•

Debata por que acha que existem diferenças e o que pode fazer para ajudar a reduzir a tensão.

•

Além de optar por electrodomésticos e aparelhos electrónicos mais eficientes, de que outras formas
pode ajudar a modificar o seu consumo energético?

•

Que papel acha que as pessoas desempenham no cenário mais amplo de energia renovável nas suas
comunidades? E no seu país?

Resumo Final (5 minutos)
•

Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme brevemente a importância de compreender as
energias renováveis.

•

Convide os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em yali.state.gov.
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