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Os ODS só serão realizados mediante um 

compromisso de cooperação entre a 

comunidade internacional e uma parceria 

global ampla que inclua todos os setores e 

pessoas. O 17o objetivo propõe caminhos 

para a realização efetiva da Agenda 2030 

pelos países, envolvendo esforços coletivos. 

Nesse contexto, a ONU reconhece a 

contribuição valiosa que cada pessoa pode 

dar para o alcance dos ODS. Em seu manual 

de informações e orientações para 

organizações voluntárias, a entidade destaca 

que os indivíduos podem ser catalisadores da 

mudança de comportamento na sociedade. 

Entre os exemplos do que pode ser feito, o 

manual elenca ações de conscientização sobre 

a agenda 2030 e a mobilização de mais 

pessoas, para que elas desenvolvam o senso 

de oportunidade e de propriedade em relação 

aos desafios que enfrentam e se sintam 

empoderadas e motivadas a agir pela 

mudança. 

  

parcerias pelas metas
Fortalecer os meios de implementação e

revitalizar a parceria global para o  

desenvolvimento sustentável
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Pessoas comuns podem transformar o mundo em 

um lugar mais inclusivo, justo e equilibrado? 

Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Martin Luther 

King Jr., Rosa Paks, Chico Mendes, Jane Goodall, 

Muhammad Yunus e outras tantas pessoas menos 

conhecidas, de outros países ou do Brasil, 

mostram que toda grande mudança começa em 

nós.  

Os estudantes vão sair inspirados desta atividade, 

que propõe a pesquisa e exposição de biografias 

de pessoas transformadoras. 

Organizados em grupos, eles descobrirão 

aspectos de suas histórias, realizações, épocas e 

locais em que viveram. Com essas informações, 

irão preparar materiais impressos em formato A4 

e montar uma exposição dentro da instituição.  

A exposição poderá ser aberta à visitação de 

familiares e da população do entorno, ampliando 

o alcance da proposta. O seu papel será 

apresentar a ideia e, junto com um ou mais 

professores, executá-la.   

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1 Apresentar proposta e 

planejar a atividade. 

[                ] PASSO 2: Organizar a atividade. 

[                ] PASSO 3: Preparar os materiais. 

[                ] PASSO 4: Realização do primeiro 

encontro.  

 [                ] PASSO 5: Realização do segundo 

encontro.  

 [                ] PASSO 6: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador 

 

 
Referências para o facilitador 

 

 
Referências para os alunos 

 

 
Modelos para a pesquisa 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes do Fundamental II. 

• Alunos do Ensino Médio, EJA, jovens 

aprendizes e em formação profissional. 

• Pais, professores e comunidade.  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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Passo-a-passo completo 
 

  

 

Entre em contato com a instituição e agende uma conversa para apresentação da proposta e planejamento. 

Caso ela já tenha sido realizada anteriormente pela instituição, é interessante conhecer os resultados. 

Esclareça que a atividade aborda especificamente a biografia de pessoas comuns que tenham realizado ou 

liderado movimentos para tornar o planeta um lugar melhor para todos. 

Nessa reunião, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. Se possível, já leve alguns exemplos de pessoas que poderão ser tema 

dessa exposição, conforme sugestões deste passo-a-passo. 

• Explicar os objetivos da atividade, que são: 

o Ampliar o conhecimento das crianças e jovens sobre personalidades importantes da história 

da humanidade, trazendo novas e positivas referências para eles. 

o Mostrar que mesmo pessoas comuns podem ajudar a tornar o mundo em um lugar mais 

inclusivo, justo e equilibrado para todos e que a capacidade de provocar transformações não 

está restrita às pessoas poderosas, governantes ou grandes empresários. 

o Motivá-los a serem também agentes de transformação.  

• Definir o período para a realização da ação.  

• Combinar as turmas mais adequadas para a atividade e os professores responsáveis por cada uma 

delas. Defina os papéis e responsabilidades de cada um.  

• Checar se há a possibilidade de os alunos fazerem impressão colorida e se há material disponível para 

os varais (cartolina, cola, tesoura, corda e pregadores de roupa).  

• Acertar o local onde será feita a exposição dos varais e se ela poderá ser aberta à visitação de 

familiares e da comunidade. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

Após a reunião inicial de planejamento, marque um bate-papo com o(s) professor(es) indicado(s) para falar 

sobre a proposta, ouvir suas sugestões, fechar o cronograma e as tarefas. Confira se já foi realizada atividade 

similar, conheça a experiência e coloque-se como parceiro apoiador na organização e realização da ação. 

Explique que a ação envolve dois encontros: 

• Encontro 1: Apresentação da proposta aos alunos (cerca de 45 min) 

• Encontro 2: Confecção e montagem da exposição (cerca de 1h30) 

Em conjunto com o(s) professor(es), defina:  

• As datas e o período para a realização de cada encontro. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentar a proposta e planejar a atividade 

Organizar a atividade  
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• Os critérios para a definição das personalidades que serão indicadas aos alunos. A proposta é que, a 

partir dessas indicações, eles façam suas escolhas para a pesquisa. Sugira que o gênero biografia seja 

apresentado a eles, caso não conheçam. Veja, na bibliografia, algumas sugestões de livros e sites que 

poderão ser indicados para a pesquisa. 

• Como os grupos de cada sala poderão ser subdivididos. Para que a exposição fique bem 

diversa e completa, a sugestão é que a turma seja dividida em grupos de no máximo dois alunos. 

Aqueles que preferirem, poderão fazer o trabalho sozinhos.  

• A data para que os alunos tragam a pesquisa pronta. 

 

 

 

  

Em parceria com o(s) professor(es), selecione alguns exemplos de pessoas transformadoras, conhecidas ou 

desconhecidas. Depois, separe pequenos trechos sobre a vida dessas pessoas e providencie cópias para serem 

distribuídas aos grupos que serão formados no primeiro encontro. Cuide para que todos os grupos recebam 

uma impressão com todos os exemplos e também algumas indicações de fontes para pesquisa (veja algumas 

sugestões no item Referências para os alunos). 

Combine como será o trabalho de pesquisa e prepare um exemplo para que os alunos visualizem como o 

resultado final deverá ficar. Verifique como será viabilizada a impressão do material. Para o segundo encontro, 

também será necessário providenciar os materiais necessários para a montagem da exposição:  

• Tesouras, cola e cartolinas coloridas para fixar os materiais coletados e preparados pelos alunos. 

• Barbantes, fita adesiva dupla face e pregadores de roupa (caso a exposição seja montada como se 

fosse um varal). 

Nas referências para o facilitador você encontra algumas sugestões de formatos de exposição. 

Lembre-se de planejar, também, como divulgar a exposição entre os alunos, professores, pais e a comunidade. 

O espaço que abrigará a exposição poderá receber uma faixa ou um quadro onde será explicado o 17o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Parcerias e meios de implementação e a proposta do 

trabalho. 

PASSO 3 Preparar os materiais para cada encontro 

HERÓIS DA VIDA REAL 

Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Martin Luther King Jr, Chico Mendes... A história gravou o nome de 

grandes personalidades que contribuíram para fazer do mundo um lugar mais justo, inclusivo e 

equilibrado. Mas grandes feitos também são realizados todos os dias por pessoas anônimas. Um 

exemplo é o trabalho da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, que vai para campos de 

refugiados, regiões miseráveis ou em guerra levar saúde e alívio para quem não tem ninguém para 

contar. Conheça o trabalho deles no site da organização do Brasil ou assistindo ao documentário 

“Living in Emergency”. SITE  

http://www.msf.org.br/
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No encontro com os alunos, diga que a ação é inspirada no 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, que busca o fortalecimento e a revitalização de uma parceria global para o desenvolvimento 

sustentável. Explique que muitos de nós, ao nos deparar com os problemas do mundo, ficamos indignados e 

esperando que as pessoas poderosas, sejam elas governantes ou grandes empresários, tomem alguma 

atitude. Por meio desta atividade, eles vão descobrir exemplos de diversas pessoas comuns que ajudaram a 

tornar o mundo um lugar melhor. Busque inspiração e subsídios para sua fala nas Informações para o 

facilitador.  

Depois dessa abertura, conte que a atividade consiste em realizar uma pesquisa e exposição sobre a biografia 

de pessoas, conhecidas ou desconhecidas, que tenham feito algo relevante para que seu país ou sua 

comunidade fosse um lugar mais inclusivo, justo e equilibrado para todos. Explique que: 

• Cada grupo ou aluno deverá selecionar uma pessoa e pesquisar as informações mais relevantes sobre 

a vida e os feitos dela. Circule entre os alunos o exemplo que você preparou. 

• O material deverá ser impresso ou escrito / desenhado em papel A4 e colado em cartolinas, que serão 

dispostas na escola, para informar e instigar outros alunos a conhecerem e se inspirarem com essas 

pessoas. 

• Os alunos deverão incluir no trabalho as fontes que utilizaram para fazer a pesquisa (sites, filmes ou 

livros, por exemplo).  

Após essa apresentação, faça a divisão dos grupos de acordo com o que foi combinado com o professor. 

Distribua os resumos das biografias pré-selecionadas e promova a leitura dos mesmos. Ela poderá ser 

realizada espontaneamente pelos alunos ou alternada entre o voluntário e o professor. 

Após a leitura, levante entre os estudantes o que eles já conhecem sobre os autores. Deixe claro que não há 

problema se conhecerem pouco ou quase nada, pois a proposta é justamente fazer com que descubram 

quem foram essas pessoas. Explique que cada turma poderá escolher uma pessoa da lista ou pesquisar outras 

opções que elas tenham maior interesse.  

Combine com a turma a data para o retorno das pesquisas e explique que é fundamental que cada grupo 

traga o material impresso / redigido para a montagem da exposição.  

 

  

 

    

O segundo encontro terá como objetivo a confecção e montagem da exposição. Por isso, é importante 

acompanhar com o professor se os alunos estão produzindo os conteúdos e impressões, pois todos os grupos 

devem ter o material em mãos neste momento. Abra a conversa perguntando para os alunos como foi a 

experiência de fazer essa pesquisa. Caso ninguém se manifeste, provoque-os fazendo perguntas: 

PASSO 4 

PASSO 5 

Realização do primeiro encontro 

TEMPO NECESSÁRIO: 45 minutos 

Realização do segundo encontro 

TEMPO NECESSÁRIO: avalie de acordo com a quantidade de material produzido 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=17
http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=17
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• Como vocês fizeram a pesquisa? Vocês buscaram livros ou usaram apenas a internet? 

• Que tipo de materiais encontraram? Fotos? Vídeos? Discursos? 

• Quais fatos sobre a vida dessas pessoas mais chamaram a atenção de vocês? 

• Qual problema do mundo essa pessoa ajudou a resolver? Dê alguns exemplos: a fome, a pobreza, a 

violência contra alguma minoria, a preservação ambiental... 

• Vocês acham que uma pessoa comum, como qualquer um de nós, também pode ser transformadora? 

• Quais caminhos existem para isso? 

Encerre esse bate-papo dizendo que é possível provocar mudanças positivas no mundo de diversas maneiras. 

Fazendo trabalhos voluntários dentro de ONGs, participando de reuniões e decisões em suas comunidades, 

reivindicando melhorias junto ao poder público, integrando grupos culturais, etc. Algumas vezes, só o fato de 

você não compactuar com uma coisa errada ou ilegal, de fazer uma denúncia, já é uma forma de provocar 

mudanças. 

Em seguida, inicie a montagem da exposição. Incentive-os a montá-la da melhor maneira possível, pois o 

sucesso da mostra está diretamente relacionado ao esforço que seus integrantes empregaram para sua 

produção. Você e o professor deverão apoiar os alunos nessa tarefa, garantindo que os materiais fiquem 

firmes e numa altura adequada para leitura. 

O passo seguinte é convidar todos os alunos, pais e comunidade para visitarem a exposição. Registre a 

atividade (fotos, vídeo, texto) e entregue esse registro à escola. 

 

  

 

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

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

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

  

 

Com o intuito de estimular as crianças e jovens a conhecerem mais sobre as incríveis contribuições da ciência 

para o mundo, leve para a escola a sugestão de estender esta atividade para outras disciplinas e convidar os 

professores de ciências e matemática, por exemplo, a fomentarem pesquisas sobre a biografia de cientistas 

que mudaram o mundo graças a suas descobertas. Será bastante interessante para os alunos perceberem que 

a pesquisa e o conhecimento são caminhos fundamentais para a solução de muitos dos nossos problemas. 

  

PASSO 6 

PASSO OPCIONAL 

Divulgação da atividade 

Grandes cientistas 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria global 
O 17o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

aborda o fortalecimento da parceria global para os 

demais 16 objetivos sejam atingidos por todos os 

países até 2030.  

Isso envolve, por exemplo, a mobilização de 

recursos financeiros, o comprometimento dos 

governos e cooperação dos países desenvolvidos 

para que os países em desenvolvimento não 

fiquem para trás, sempre com respeito ao espaço 

político e às lideranças de cada local.  

Promover a prosperidade global é um desafio 

imenso, por isso é necessário o envolvimento de 

todos os setores por meio de parcerias entre 

governos e empresas, entre empresas e entre 

governos, empresas e sociedade civil. 

Juntos, esses setores devem atuar tendo em vista 

as metas acordadas, construindo um futuro 

comum. Por isso é tão importante que todo 

mundo conheça o conteúdo dos 17 Objetivos. 

Assim, independentemente do setor que 

estamos representando, da causa que estamos 

abraçando ou dos meios que dispomos para 

agir, estaremos todos agindo na mesma 

direção. 

 

 

Pensar, sentir, agir 
 “Só temos um planeta. Não temos nenhum outro 

lugar para ir. Se usarmos nossos poderes de 

criatividade da maneira correta não precisaremos 

de nenhum outro lugar. Se cuidarmos dele e de 

uns aos outros, tudo o que precisamos já está 

aqui”, diz o educador inglês Sir Ken Robinson.  

E como podemos, então, fazer isso em um mundo 

onde tudo aparentemente joga contra o futuro 

que queremos? Há diversos caminhos para isso. 

No Guia prático para a sociedade civil, a ONU 

propõe o “alargamento do espaço democrático”, 

ou seja, a valorização da contribuição cívica (que é 

justamente o que nós fazemos por meio do PEB) e 

a ampliação dos mecanismos de participação da 

sociedade civil nas decisões que afetam suas vidas. 

“As liberdades de expressão, associação e reunião 

pacífica, bem como o direito de participar em 

assuntos públicos, são direitos humanos que 

permitem aos indivíduos partilhar e formar novas 

ideias, assim como juntar-se a outros para 

reclamar os seus direitos. É através do exercício 

dessas liberdades públicas que tomamos decisões 

esclarecidas sobre o nosso desenvolvimento 

econômico e social. É por meio desses direitos que 

podemos participar na atividade cívica e construir 

sociedades democráticas”, diz o documento.  

“Uma criança, um professor, 

um livro e um lápis podem 

mudar o mundo”.  

Malala Yousafzai 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_PT.pdf
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Em uma atividade voltada para crianças, o site 

World’s largest lesson (A maior aula do mundo), 

um projeto criado pelo movimento Project 

Everyone, propõe alguns passos para o 

engajamento da sociedade civil, ou seja, das 

pessoas comuns, como eu e você. São eles: 

1. Pensar sobre os objetivos que precisam 

ser alcançados até 2030. 

2. Falar sobre os ODS. 

3. Sonhar com os ODS. 

4. Escrever sobre os ODS. 

5. Produzir obras artísticas sobre os ODS 

(pinturas, músicas, etc.) 

6. Agir para que eles se concretizem1. 

Ao conhecer a biografia de pessoas que passaram 

por todas essas etapas e chegaram à ação, as 

crianças e jovens poderão ter contato com 

referências positivas e construir, também, seus 

próprios caminhos de participação cidadã. 

 

Uma boa maneira de começar 
Envolver-se em trabalhos comunitários ou 

voluntários e colaborar com uma organização de 

ajuda humanitária ou ambiental são boas maneiras 

de sair do “pensar – sentir” e ir para o “agir”. 

Segundo a ONU2, os atores da sociedade civil são 

aqueles que “promovem a tomada de consciência, 

apoiam as comunidades na formulação e 

transmissão das suas preocupações, elaboram 

estratégias, influenciam as políticas e as leis, e 

agem em prol da responsabilização. Os atores da 

sociedade civil recolhem e canalizam os pontos de 

vista das comunidades para que as decisões acerca 

das políticas públicas sejam tomadas com todo o 

conhecimento de causa. Os atores da sociedade 

civil prestam igualmente, em numerosas frentes, 

serviços àqueles que estão em risco e são 

vulneráveis”. 

                                                 
1 What you can do. Disponível aqui. 

2 Guia prático para a sociedade civil – O campo de 

ação da sociedade civil e o sistema de Direitos 

Humanos da ONU. Disponível aqui.  

Portanto, as possibilidades de ação são 

enormes. Veja alguns exemplos de atores da 

sociedade civil citados pelo Guia prático para a 

sociedade civil: 

• Defensores dos direitos humanos, incluindo os 

ativistas que intervêm através da internet; 

• Organizações de defesa dos direitos humanos 

(ONGs, associações, grupos de apoio a 

vítimas);  

• Alianças e redes sobre os direitos das 

mulheres, os direitos das crianças, os direitos 

ambientais, os direitos à terra, LGBTi, etc.; 

• Pessoas portadoras de deficiência e as 

associações que as representam;  

• Grupos comunitários (povos indígenas, 

minorias, comunidades rurais);  

• Grupos de inspiração religiosa (igrejas, grupos 

religiosos);  

• Federações (tanto os sindicatos como as 

associações profissionais ou de estudantes); 

• Movimentos sociais (movimentos pacifistas, 

movimentos estudantis, movimentos a favor 

da democracia);  

• Profissionais que contribuem diretamente para 

o exercício dos direitos humanos 

(trabalhadores humanitários, advogados, 

médicos e profissionais da saúde);  

• Famílias e as associações de vítimas de 

violações dos direitos humanos;  

• Instituições públicas que exercem atividades 

com vista a promover os direitos humanos 

(escolas, universidades, organismos de 

investigação). 

 

Entre essas possibilidades de ação, são diversos os 

temas abraçados: combate à pobreza, à corrupção 

e a todas as formas de violência e discriminação, 

proteção ambiental, promoção do Estado de 

Direito, das liberdades públicas e da 

responsabilidade social nas empresas, etc. 

  

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/project-everyone/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/project-everyone/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/partnerships-for-the-goals/
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_PT.pdf
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Referências para o facilitador  
 

• ODS 17: Parcerias e meios de 

implementação 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?

ods=17  

 

• Vídeo Promovendo uma parceria global 

revitalizada: https://goo.gl/KKTHQD 

 

• Vídeo A história que estamos moldando já 

começou há muito tempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vwi2f

dLSdP8  

 

• Guia prático para a sociedade civil – O 

campo de ação da sociedade civil e o 

sistema de Direitos Humanos da ONU: 

https://goo.gl/FjthCb 

 

• Documentário Quem se importa?, de Mara 

Mourão, que mostra como 

empreendedores sociais vêm mudando a 

realidade de comunidades do Brasil, Peru, 

Canadá, da Tanzânia, Suíça, Alemanha e 

dos Estados Unidos: 

http://www.quemseimporta.com.br/compr

e-o-filme/  

 

• Filme Selma – uma luta pela igualdade, 

que conta a história de Martin Luther King: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme

-175581/  

 

• Filme Mandela: O caminho para a 

liberdade, inspirado na autobiografia de 

Nelson Mandela: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme

-204700/  

 

• Filme As sufragistas, que conta a história 

de militantes inglesas que enfrentaram a 

polícia e suas famílias na luta pelo direito 

das mulheres ao voto: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme

-222967/ 

 

• Filme Milk: A voz da igualdade, que retrata 

a vida de Harvey Milk, um símbolo da luta 

pelo fim da discriminação sexual: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme

-130781/  

 

• Notícia 10 pessoas que fizeram a diferença 

em 2015: 

http://www.hypeness.com.br/2015/12/sele

cao-hypeness-10-pessoas-que-fizeram-a-

diferenca-em-2015/  

 

Há certamente muitos outros exemplos. 

Complete esta lista com outras sugestões! 

 

 

  

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=17
http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=17
https://www.youtube.com/watch?v=Vwi2fdLSdP8
https://www.youtube.com/watch?v=Vwi2fdLSdP8
http://www.quemseimporta.com.br/compre-o-filme/
http://www.quemseimporta.com.br/compre-o-filme/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-175581/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-175581/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-204700/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-204700/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-130781/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-130781/
http://www.hypeness.com.br/2015/12/selecao-hypeness-10-pessoas-que-fizeram-a-diferenca-em-2015/
http://www.hypeness.com.br/2015/12/selecao-hypeness-10-pessoas-que-fizeram-a-diferenca-em-2015/
http://www.hypeness.com.br/2015/12/selecao-hypeness-10-pessoas-que-fizeram-a-diferenca-em-2015/
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Referências para os alunos  
 

Os nomes abaixo foram organizados em ordem 

alfabética. Referências sobre a vida deles podem 

ser facilmente encontradas em livros, filmes ou na 

internet.  

• Amelia Earhart: considerada uma das 

melhores aviadoras dos Estados Unidos, foi a 

primeira mulher a cruzar sozinha o oceano 

Atlântico. Biografia na wikipedia: 

pt.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart. 

• Chico Mendes: ambientalista e sindicalista 

brasileiro que lutou pela preservação 

ambiental e pela vida dos seringueiros da 

bacia amazônica. Site: 

http://memorialchicomendes.org. Livro: A 

história de Chico Mendes para crianças 

(editora Prumo). 

• Irena Sendler: assistente social polonesa que 

salvou a vida de mais de 2 mil crianças judias 

quando os alemães invadiram Varsóvia, 

capital de seu país. Livro: A História de Irena 

Sendler – A Mãe das Crianças do Holocausto. 

• Iqbal Masih: menino paquistanês que foi 

vendido como escravo por sua família e se 

tornou símbolo da luta contra o trabalho 

escravo infantil no mundo. Livro infanto-

juvenil: Iqbal, um menino muito corajoso 

(editora Verus).  

• Jane Goodall: cientista inglesa que dedicou 

toda a sua vida à pesquisa e à proteção dos 

chimpanzés. Até hoje realiza diversos 

trabalhos humanitários e de preservação 

ambiental por meio do seu instituto. Site em 

inglês: http://www.janegoodall.org/. Palestra 

legendada na qual conta seu trabalho: 

https://goo.gl/m9LqqD. 

• Mahatma Gandhi: líder indiano que criou a 

ideia de satyagraha (satya = verdade, agraha 

= firmeza), ou seja, agir sem agressividade 

não significa ser passivo. Com essa postura, 

ele ajudou a Índia a conquistar a 

independência da Inglaterra. Livro: Gandhi – O 

herói da paz (editora Omnisciência). 

• Malala Yousafzai: mais jovem ganhadora do 

Nobel da Paz, Malala é uma jovem 

paquistanesa que sofreu um atentado 

promovido pelo Talebã. O motivo: seu 

ativismo pelo direito das meninas à educação. 

Livro: Malala, a menina que queria ir para a 

escola (editora Companhia das Letrinhas). 

• Martin Luther King Jr.: pastor e grande 

orador, foi o principal líder do movimento 

pelos direitos civis dos negros norte-

americanos. Filme: Selma – uma luta pela 

igualdade. Biografia em português: 

http://brasilescola.uol.com.br/historiag/martin

-luther-king.htm. 

• Muhammad Yunus: é considerado o “pai” do 

microcrédito e dos negócios sociais. Sua 

trajetória começou quando ele passou a fazer 

pequenos empréstimos para pessoas pobres 

da zona rural de Bangladesh, incentivando o 

empreendedorismo. Livro: O banqueiro dos 

pobres. Site em português: 

https://www.yunusnegociossociais.com/muha

mmad-yunus. 

• Nelson Mandela: ficou preso durante 28 

anos por coordenar greves e protestos contra 

as políticas de segregação racial da África do 

Sul. Livros: Mandela - O africano de todas as 

cores (editora Pequena Zahar) e Madiba 

(editora Cortez). 

• Rosa Parks: desencadeou a luta contra a 

segregação racial nos Estados Unidos ao se 

recusar a ceder seu lugar num ônibus para 

um homem branco. Biografia: 

http://www.rosaparks.org/ (em inglês) e 

http://www.infoescola.com/biografias/rosa-

parks/ (em português). 

• Zilda Arns: médica sanitarista brasileira, 

fundadora da pastoral da criança, dedicou a 

sua vida à saúde e nutrição dos mais pobres. 

Site: www.pastoraldacrianca.org.br/. 

Complete esta lista com outras sugestões!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart
http://memorialchicomendes.org/
http://www.janegoodall.org/
https://goo.gl/m9LqqD
http://brasilescola.uol.com.br/historiag/martin-luther-king.htm
http://brasilescola.uol.com.br/historiag/martin-luther-king.htm
https://www.yunusnegociossociais.com/muhammad-yunus
https://www.yunusnegociossociais.com/muhammad-yunus
http://www.rosaparks.org/
http://www.infoescola.com/biografias/rosa-parks/
http://www.infoescola.com/biografias/rosa-parks/
http://www.pastoraldacrianca.org.br/
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Modelos para a pesquisa 
 

Folha A4 para impressão e colagem em cartolinas 

 

 

Folhas A4 para serem grampeadas e expostas em um “varal de 
biografias” e manuseadas pelos visitantes da exposição 

 

Não se esqueça de pedir para que os alunos informem as fontes da pesquisa na parte de trás da folha. 
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