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Juntos podemos fazer 

mais: como criar uma 

nova ação para os ODS 

 

 
 

 

 

O documento “Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 

é um plano de ação para as pessoas, o 

planeta e a prosperidade, que busca fortalecer 

a paz universal com mais liberdade, e 

reconhece que a erradicação da pobreza em 

todas as suas formas e dimensões é o maior 

desafio global ao desenvolvimento 

sustentável. A Agenda consiste em uma 

Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e as 169 metas 

que envolvem as dimensões econômica,  

social e ambiental e foi aprovada na Cúpula 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável em setembro de 2015. A 

implementação dos ODS é um desafio que 

requer uma parceria global com a 

participação ativa de todos. Além das 

atividades que já disponibilizamos para os 

voluntários do PEB, você pode fazer a sua 

parte conhecendo melhor esses objetivos e 

metas e criando novas atividades para eles.

 

https://voluntariadostd.v2v.net/
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta ação é apoiar os voluntários do 

PEB na criação de atividades alinhadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

especialmente aqueles que ainda não foram 

priorizados: 

• 1: Erradicação da Pobreza 

• 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável 

• 3: Saúde e Bem-Estar 

• 6: Água Potável e Saneamento 

• 7: Energia Acessível e Limpa 

• 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura 

• 14: Vida na Água 

Esta é uma boa opção para as instituições que já 

incluem em seu planejamento temas relacionados 

a esses ODS ou que considerem esses temas 

essenciais para seus alunos ou para a 

comunidade local. 

Aqui você encontra algumas dicas para estruturar 

uma nova atividade.  

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Mapear temas relevantes 

para a escola. 

[                ] PASSO 2: Pesquisar e estruturar a ação. 

[                ] PASSO 3: Apresentar a proposta. 

[                ] PASSO 4: Engajar os professores.  

[                ] PASSO 5: Realizar a ação.  

[                ] PASSO 6: Divulgar e registrar a 

atividade realizada no portal do PEB. 

PREPARE-SE 

 

 
Passo-a-passo completo  

  

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

Faixas etárias possíveis: 

• Educação infantil (3 a 5 anos) 

• Ensino Fundamental 1 (6 a 10 anos) 

• Ensino Fundamental 2 (11 a 14 anos) 

• Ensino Médio (15 a 17 anos) 

• EJA e Ensino Técnico (+18 anos) 

• Comunidade escolar (familiares, 

professores, funcionários da escola, 

moradores do entorno, etc.) 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  
 

Em contato com a coordenação, explique que o seu objetivo é criar, em parceria com a escola, ações capazes 

de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro e/ou no entorno da instituição. Explique 

que o PEB já disponibiliza diversas atividades com essa finalidade (apresente os temas que o PEB já abarca), 

mas que a proposta neste momento é avaliar se há outros aspectos que poderiam ser trabalhados naquela 

comunidade. 

Se for viável, apresente o vídeo-resumo do IBGE sobre os ODS. Levante os temas que a instituição considera 

relevantes para seus alunos, professores, funcionários, familiares e/ou sua comunidade do entorno. Reforce 

que a escola, por seu importante papel na formação dos cidadãos, pode ser fomentadora dos ODS na 

comunidade. Nessa conversa, busque mapear as forças e fragilidades do ambiente onde essas pessoas estão 

inseridas, para que você possa considerá-las no momento de criar a sua proposta. Veja aqui alguns exemplos: 

 

FRAGILIDADES FORÇAS 

• Desnutrição, obesidade, má alimentação, 

desperdício de alimentos  

• Violência doméstica 

• Bullying, preconceitos e violência entre os 

alunos  

• Falta de coleta de lixo ou presença de lixões 

a céu aberto 

• Doenças causadas pela falta de higiene ou 

má condições de moradia 

• Desemprego 

• Ausência ou dificuldade de acesso a espaços 

para cultura, recreação, atividades físicas e 

entretenimento 

• Corpo docente motivado e comprometido 

• Famílias bem estruturadas 

• Pais comprometidos com a escola e a 

educação dos filhos 

• Comunidade engajada e solidária 

• Centros comunitários, ONGs e Igrejas 

atuantes 

• Boa presença de entidades do Estado 

(delegacia, polícia comunitária, posto de 

saúde, bibliotecas, centros culturais, etc.) 

• Cooperativas e atividades comerciais 

relevantes na comunidade 

(empreendedorismo)  

 

Conforme for levantando esses temas, sinalize os principais públicos-alvo que deveriam ser envolvidos em 

uma eventual atividade. Feito esse diagnóstico inicial, questione se a escola já possui algumas sugestões de 

atividades que poderiam ser realizadas com o apoio dos voluntários. Ao final, combine uma data para a 

próxima conversa, na qual apresentará sua proposta. 

 

PASSO 1 Mapear possíveis temas relevantes para a escola 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, CONHEÇA MELHOR OS ODS 

Assista ao vídeo-resumo que o IBGE preparou sobre os ODS e confira a descrição e as metas de cada 

Objetivo no site Agenda 2030. ACESSE O SITE. 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/788/77141823-2b33-4674-8f29-7a27da55ee1e.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/788/77141823-2b33-4674-8f29-7a27da55ee1e.mp4
http://www.agenda2030.com.br/
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A partir da conversa inicial com a instituição, você já terá condições de estruturar a atividade. Comece 

pesquisando a conexão entre os temas levantados e os Objetivos e metas propostos pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Para isso, utilize o site da Agenda 2030, que oferece uma descrição completa de 

cada objetivo. Não se assuste diante do tamanho das ambições colocadas. Tenha em mente que: 

• Há pessoas no mundo inteiro trabalhando para que os ODS se concretizem e cada ação conta; 

• Se você conseguir trabalhar bem apenas uma das metas, estará dando uma importante contribuição 

para que o objetivo final seja alcançado; 

• Se você não puder trabalhar efetivamente com uma meta, poderá pelo menos transmitir informações 

que ampliarão a consciência das pessoas acerca do problema. 

Um exemplo: na conversa com a coordenação, você percebeu que há muitos casos de gravidez indesejada 

entre mulheres e meninas, inclusive alunas, que são obrigadas a abandonar a escola para assumir os cuidados 

com os filhos e tarefas domésticas. Consultando o site da Agenda 2030 você verá que dentro do escopo do 

Objetivo 3 – Saúde e bem-estar para todos – há a meta 3.7, que estabelece: “Até 2030, assegurar o acesso 

universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e 

educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais”. 

A partir disso, você poderá buscar informações para embasar a criação da atividade. Aqui algumas sugestões 

de passos: 

• Conhecer a linha de ação proposta pela ONU para o ODS; 

• Verificar os indicadores que a ONU está acompanhando; 

• Pesquisar dados da realidade brasileira; 

• Pesquisar experiências e ações já realizadas no Brasil e no mundo; 

• Avaliar se entre as “fortalezas” da comunidade há instituições, grupos ou entidades que poderiam ser 

envolvidos para tornar a atividade ainda mais transformadora;  

• Contatar a Equipe PEB para apoiá-lo na estruturação da ação. Para isso, mande um e-mail para: 

peb@fcmconsultoria.com.br 

Confira abaixo algumas sugestões de fontes: 

Agenda 2030 Descreve os objetivos, metas e apresenta alguns indicadores. 

Acompanhando a Agenda 2030 Relatório de acompanhamento dos indicadores. 

World’s Largest Lesson (A 

Maior Aula do Mundo) 

Materiais criados para professores interessados em apresentar os ODS às crianças e 

jovens. 

Videocamp 
Plataforma de filmes e documentários transformadores que podem ser utilizados 

livremente em apresentações comunitárias. 

Vídeos da ONU Brasil Vídeos da campanha de divulgação feita pela ONU em seus canais. 

SDGs in Action 
Aplicativo criado para compartilhar o que pessoas do mundo todo estão fazendo 

para que os ODS sejam alcançados (em inglês). 

 

 

PASSO 2 Pesquisar e estruturar a ação 

 

http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=3
mailto:peb@fcmconsultoria.com.br
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/acompanhando-a-agenda-2030.html
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/#the-goals
http://www.videocamp.com/pt/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUZOt6bFc2fghKopTJcswi3GSYntbRsY3
https://sdgsinaction.com/
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No dia combinado, leve suas sugestões para a coordenação. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito, já com as informações que pesquisou. 

• Salientar os objetivos da atividade, conectando o propósito com os ODS. 

• Levantar os professores ou outros representantes da comunidade que poderiam contribuir para a sua 

organização, bem como os recursos materiais necessários. 

• Definir o público-alvo e o melhor momento para a realização.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar. 

 

 

  
 

Esta é uma etapa preciosa da proposta, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de 

professores ou outros representantes da comunidade. Agende uma conversa com eles e, no encontro, reforce 

a importância desse trabalho naquela comunidade, trazendo os dados e informações que pesquisou para 

embasar a atividade. Durante a reunião: 

• Procure ouvir e integrar as sugestões que surgirem no grupo de trabalho. Quanto mais participativo 

for o processo melhor, pois, além de considerar o conhecimento e a experiência dos envolvidos, você 

estará contribuindo para que eles também se sintam empoderados e convidados a agir de maneira 

transformadora. 

• Crie um cronograma e divida as tarefas.  

• Avalie os recursos materiais necessários e verifique se será preciso buscar autorizações (no caso de 

atividades externas). 

 

 
 

No dia da realização da atividade, chegue mais cedo para garantir que tudo estará preparado. Lembre-se de 

receber bem os participantes e fazer com que todos se envolvam e se sintam satisfeitos em participar. 

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo ou blog da instituição. Não se 

esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando inclusive os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe. 

 

 

PASSO 3 

PASSO 4 

PASSO 5 

PASSO 6 

Engajar os professores e organizar a atividade  

Realizar a ação 
 

Realizar a divulgação 
 

Apresentar a proposta 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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