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AÇÃO 1 - O que é esse tal de ODS? E o que eu tenho a ver com isso?

Atividade: O que é esse tal de ODS? E o que eu tenho a ver com isso?

A proposta é você, voluntário PEB, exibir o vídeo “IBGE Explica os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)” de apenas 3:51 minutos para sua escola 
parceira (equipe escolar, alunos ou familiares). 
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/788/771
41823-2b33-4674-8f29-7a27da55ee1e.mp4

Logo após o vídeo:

1. Informar que é possível acompanhar o que o Brasil vem fazendo para 
cumprir a sua parte. É importante que toda a sociedade esteja atenta e 
cobrem de seus representantes o engajamento nesta causa. 
https://indicadoresods.ibge.gov.br

2. O PEB e os ODS 
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/900/
7845aab7-6b5e-462e-b19e-282f3f752483.pdf

3. Dê um exemplo de ação PEB alinhada aos ODS. 
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/781/
e03ba0d9-3e93-4ff5-806b-3a92d250452b.pdf
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AÇÃO 2 – Dia da Família – Contação de histórias – pais e filhos 

Atividade: Contação de histórias – pais e filhos

A proposta é você, voluntário PEB, promover um encontro dos pais (ou responsável) com seus 
filhos para uma divertida contação de história. Veja como preparar esse momento:

1. Você, voluntário, abrirá o encontro da família explicando a importância da contação de 
histórias para as crianças pequenas https://fadc.org.br/noticias/753-por-que-contar-
historias-e-importante-para-o-desenvolvimento-dos-filhos.html

2. Depois leve os pais para a biblioteca ou espaço onde estarão dispostos os livros de histórias 
infantis para que escolham a que desejam contar aos seus filhos.

3. Os pais irão ler para seus filhos em um espaço da escola preparado para este momento. 
Poderá ser o pátio, a brinquedoteca ou outro espaço que possa permitir que sentam no 
chão. Se possível coloque tapetes ou E.V.A para dar mais conforto.

4. Caso tenha crianças que os pais não puderam comparecer no Dia da família, os voluntários 
poderão contar uma história para este grupo, fazendo-os se sentirem incluídos na atividade 
de contação. 

5. Ao final, pergunte a alguns pais como foi a experiência para eles e se acham importante 
manter este hábito com seu filho.
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AÇÃO 3 – Bate papo sobre comprar por impulso, o que ganho com isso?

Atividade: Série 'Eu e meu dinheiro' - Eu vou levar 

A atividade é composta por um vídeo e debate sobre dois jovens de condições socioeconômicas 
semelhantes e estratégias de compra bem diferentes. Após a exibição do vídeo proponha uma 
roda para dar início ao debate

Público: Para alunos de 12 a 18 anos

Acesse o vídeo e guia para o debate https://voluntariadostd.v2v.net/customers/20/documents

Atenção: O vídeo e as perguntas para o debate estão disponíveis para download no Portal do 
voluntários na aba Biblioteca. 
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AÇÃO 4 – Bate papo sobre consumo sem limites, o que isso tem a ver comigo?

Atividade: Série: 'Eu e meu dinheiro' - Duas vezes Judite

A atividade é composta por um vídeo divertido e debate sobre uma consumidora e sua 
dificuldade de resistir a técnicas agressivas de vendas.

Público: Adultos 

Acesso ao vídeo e guia de debate https://voluntariadostd.v2v.net/customers/20/documents

Atenção: O vídeo e as perguntas para o debate estão disponíveis para download no Portal do 
voluntários na aba Biblioteca
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AÇÃO 5 – Arrecadação de prendas para a festa junina da escola

Atividade: Gerando recursos para a escola na festa junina

Que tal gerar mais recursos financeiros para a escola na festa junina deste ano? Você poderá 
promover uma campanha para arrecadação de prendas com a comunidade escolar, comércio 
do entorno da escola, seus colegas de trabalho, familiares, clientes, entre outros.

O que arrecadar? alimentos não perecíveis, jogos coletivos, utensílios para casa, objetos 
decorativos, etc.

As prendas serão utilizadas como brindes para as barracas de pescaria, bingo e entre outras 
formas que você e a escola criarem para maior participação do público. 

Dica: você e a direção da escola poderão determinar, com antecedência,  o destino que será 
dado ao recurso financeiro gerado pela festa junina. No dia da festa o propósito poderá ser 
divulgado para o público presente. Essa comunicação poderá ser feita por meio de cartazes, no 
convite da festa e durante a festa. Alguns exemplos de destinação do recurso: a melhoria da 
biblioteca, a pintura das salas, a compra de equipamentos de informática ou de recreação, entre 
outros. 

. Divulgar o propósito do recurso estimula as pessoas a contribuírem mais.
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AÇÃO 6 – Histórias sobre os Povos do Planeta

Atividade: Os países da Copa do Mundo

A partir do dia 14 de junho 21ª Copa do Mundo, sediada na Rússia.

Que tal estimular os alunos a conhecerem a cultura e costumes dos países representados na 
Copa do Mundo de 2018? 

Você, voluntário PEB, poderá propor a atividade, se possível, junto com o professor de geografia 
ou coordenação pedagógica. É uma oportunidade dos alunos aprenderem sobre países e 
continentes de maneira lúdica e criativa. Etapas da atividade:

1. A ação poderá ser realizada com alunos do ensino fundamental II ou ensino médio. A 
proposta é dividi-los em grupos ou duplas. Faça o sorteio dos países para distribuir aos grupos. 
Eles deverão pesquisar sobre a cultura, costumes e outras curiosidades que os alunos desejam 
saber.

2. Cada grupo apresentará para a sala o que aprendeu sobre a cultura, costumes, etc do país 
pesquisado. 

3. O conteúdo da pesquisa de cada grupo poderá ser exposta na escola ou ficar disponível na 
biblioteca para acesso de todos alunos e equipe escolar.

4. Caso seja possível os voluntários e os alunos poderão montar um painel com as principais 
curiosidades dos país representados na Copa do Mundo. O painel poderá ficar exposto em local 
de grande circulação de pessoas, durante os jogos da Copa. 7



AÇÃO 7 – Cidades e comunidades sustentáveis

Atividade: criando espaços verdes na escola ou criando espaços que promovam a convivência

Que tal criar um espaço verde na escola ou no seu entorno? 

Identifique com a direção da escola espaços que podem ser revitalizados com flores, gramas ou 
hortas. Se puder envolva o professor de ciência ou biologia para enriquecer ainda mais a ação.

Definido o espaço é importante planejar que tipo de mudas poderão ser plantadas, qual a 
quantidade de espécies necessária? Quantos participantes serão necessários para o plantio? 
Qual o tempo necessário para a atividade? 

Público: Alunos, equipe escolar e familiares

Dica: Consulte a  Secretaria do Meio Ambiente de sua cidade se há mudas disponíveis para 
doação.

Vale também criar espaços que promovam a convivência do alunos e/ou equipe escolar. Por 
exemplo, espaço de leitura aconchegante; uma “pracinha” ou “parklet”, etc.
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AÇÃO 8 – Rua para Todos 

Atividade: Campeonato de futebol de botões

Resgatar brincadeiras antigas faz muita gente entrar na brincadeira 

Você sabia? o futebol de botões foi inventado em 1930, pelo brasileiro Geraldo Cardoso 
Décourt,. De brincadeira de criança surgiu o "jogo de botões", aquilo que se tornaria o esporte 
difundido e praticado como modalidade esportiva, tendo adeptos em um grande número de 
países.

Que tal resgatar essa brincadeira antiga e promover um campeonato de futebol de botões com 
os alunos da sua escola? Vale convidar familiares e equipe escolar para fazer parte dessa 
divertida atividade.

Os participantes poderão formar times com os nomes dos países que estarão na Copa do 
Mundo, e com isso aprender geografia e sobre a Copa do mundo 2018 jogando com seus 
amigos de escola.
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AÇÃO 9 – Os 5 Rs na prática (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar)

Atividade: A Copa do Mundo é nossa

Que tal criar uma decoração com o tema da Copa do Mundo com materiais recicláveis e 
reutilizáveis?

Proponha aos alunos de juntos criarem uma decoração com o tema da Copa do mundo. 
Escolham um espaço de grande circulação de pessoas na escola.

Utilizem materiais recicláveis e outros que possam ser reutilizáveis. Planejem como será a 
decoração, o tamanho que terá e os materiais que serão necessários.

Caprichem na criação para que o espaço chame a atenção e torne-se um local para apreciação, 
fazer selfies e celebrar a vitória do Brasil em cada fase do campeonato.

Dica: Para conseguir os materiais recicláveis e/ou reutilizáveis (como bandeiras de copas 
passadas, objetos, fotos, etc), envolva os familiares, amigos e colegas de trabalho para arrecadar 
o que será necessário.
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AÇÃO 10 – Campanha do Agasalho para as escolas públicas

Atividade: Campanha do Agasalho – Vamos fazer a roupa circular

Que tal criar uma Campanha do Agasalho para atender as famílias da uma escola parceria?

Afinal, o que vale é fazer circular as roupas que já não cabem mais em mim. Tem que que estar 
em bom estado de uso para que circule por muito tempo nas mãos de quem ela cabe. 

Envolva muita gente nessa ação – seu local de trabalho, sua Regional, família, amigos, clientes, 
etc.

Todos podem doar, seja: roupas de crianças e adultos; calçados; roupas de cama, cobertor e etc

Dica: consulte a sua escola para checar se há interesse em receber as doações. Organize com a 
direção que tipo de roupa é mais necessário, e a partir disso divulgue a sua campanha para 
todos que podem te ajudar nessa ação.

É importante que as doações estejam em bom estado de uso. Combine com a escola, se 
necessário, a triagem de tudo que foi doado, pois se houver algo que possa ser reaproveitado 
por outras escolas ainda melhor. 
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