Atividade: TED.ED_GoogleEath.projetos#7summits
NOTA: Para ter acesso às respostas dos alunos deve criar uma conta TED.Ed e elaborar a respetiva lição.

TAREFAS
A. Criar conta no Ted.Ed
Aceda ao link do TED-Ed: Lessons Worth Sharing e configure a sua conta enquanto educator.

B. Criar uma lição

1
2

C. Inserir link do filme
Pesquisar o link do filme no Youtube e fazer Copy/Paste
Link para o vídeo: If you really, really want something… you can move mountains! - YouTube

Surgirá uma janela com

D. Editar e contruir os itens
Clique no filme e depois no Continue

1

2

Inicie a edição em Let’s Begin com uma pequena introdução ou título.

Para a construção dos itens clique no Think.
Surgirá duas opções: escolha múltipla e de construção. Selecione Multiple Choise Question

Na janela deve editar os vários elementos:
a.
introduzir o texto do item e das opções;
b.
assinalar os minutos para a verificação da resposta;
c.
ativar a opção correta;
d.
guardar o item.

Para continuar a construir itens clique em +add another.
Nota: Este projeto é constituído por sete itens de escola múltipla e um de construção (item 8).

TEXTO PARA OS ITENS
1. Assinala o objetivo da vida de Mrika Nikçi
Ser a mais jovem alpinista a fazer os Seven Summits.
Demonstrar que as mulheres também são grandes alpinistas.
Ser uma ativista ambiental.
Demonstrar a existência de desigualdades de género no alpinismo.
0.07
2. A altitude do cume monte Everest é
9848 metros.
8848 metros.
7848 metros.
6848 metros.
0.07
3. Mrika Nikçi é natural
do Kososvo.
da Roménia.

do Chipre.
da Macedónia.
0.25
4. Mrika Nikçi pratica alpinismo com
Pessoas da sua família.
Pessoas do seu país.
Pessoas de toda a Europa.
Pessoas de todo o mundo.
0.29
5. Mrika Nikçi defende que nas montanhas
não há género nem idade.
interessa o país de origem.
exige muito fisicamente.
são todos capazes.
0.43
6. Mrika Nikçi alerta para a necessidade de tomar medidas urgentes face às alterações de modo a
garantir que
as próximas gerações tenham a mesma oportunidade que ela.
as gerações anteriores tenham a mesma oportunidade que ela.
haja solidariedade intergeracional.
haja distribuição equitativa da riqueza.
1.32
7. O lema que está na essência deste filme é
If you really, really want something… you should work hard!
If you really, really want something… you can lay on!
If you really, really want something… you can move mountains!
If you really, really want something… you should know how to wait!
1.36
8. Indica os temas que trataste nas aulas da Geografia presentes neste filme
Soluções para o item de construção: Igualdade de género; Relevo; Países; Catástrofes naturais;
Alterações climáticas; Multiculturalidade

E. Dig Deeper
Inicie a edição com um clique na opção Dig Deeper e introduza o texto. No fim não se esqueça de gravar.

TEXTO PARA O DIG DEEPER
!#
Mrika Nikҫi: The world’s youngest woman to climb the seven highest peaks in seven continents
!#
“25 Women” series UN Women Regional Office for Europe and Central Asia produced for the
Generation Equality campaign
!#
Mrika Nikçi NGO to prom,ote responsable and sustainable tourism

F. Discuss
Inicie a edição com um clique na opção Discuss e introduza o texto dos temas para debate. No fim não se
esqueça de gravar.

TEXTO PARA O DIG DEEPER
Debate 1. Igualdade de género
Em que consiste a igualdade de género?
Por que é importante falar e lutar pela igualdade de género na atualidade?
O que posso fazer no meu dia-a-dia para promover a igualdade de género?
O que posso fazer no meu dia-a-dia para combater situações de desigualdade de género?
Debate 2. Sonhar|Trabalhar|Concretizar
Porque é importante sonhar?
Devemos centrar todos os nossos esforços na concretização dos sonhos?
Após a concretização dos sonhos?
Como é que podemos transformar a concretização dos nossos sonhos em cidadania ativa?

G. Partilhar o TED.Ed com a(s) turma(s)
Com um clique na opção Share no menu das Your Lessons aceda ao Copy your lesson link e partilhe-o com as
suas turmas.

H. Partilhar o TED.Ed com a(s) turma(s)
Com um clique na opção Share no menu das Your Lessons aceda ao Review Students Work para aceder ao
Your Dashboard.

Constrói um quadro com informação sobre os seven summits.

Seven summits
Kilimanjaro
Vinson
Aconcágua
Everest
Denali
Elbrus
Carstensz Pyramid

Altitude

Cordilheira

País(es)

Continente

