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A caminho da transformação social, econômica e 
ambiental que buscamos, surgem programas e 

iniciativas alinhados aos 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da ONU, essa união de forças 
entre: empresas, instituições de ensino, professores, 
estudantes e famílias, fortalecem a importância de no-
vas práticas de consumo, produção e relacionamento. 
O Programa de Educação e Diversidade nesta edição, 
contribuiu diretamente para formação de professores 
e alunos da rede publica de ensino em três cidades de 
diferentes estados brasileiros. Como foco nos ODS so-
ciais nossos diálogos tiveram como temáticas as ques-
tões: educação de qualidade, igualdade de gênero, 
redução das desigualdades, direitos humanos, assim 
como estratégias básicas para promoção, engajamen-
to e responsabilidade social.
Além de fortalecer o protagonismo e a liderança jo-
vem, o coletivo é valorizado, acreditamos que a mu-
dança acontecerá com a mobilização de várias inicia-
tivas e forças.

Durante a formação, estudantes e professores fo-
ramconvidados a avaliar a sociedade, identificar pro-
blemáticas e solucionar problemas. Orientados por 

metodologia ativas cada estudantes foi encorajado a 
participação, em ambiente onde todas as ideias foram 
ouvidas e desenvolvidas, considerando as diferentes 
vivências e visão de mundo.

A metodologia foi estruturada em cinco ODS:

DE GÊNERO
IGUALDADE REDUÇÃO DAS

DESIGUALDADES

Para essa realização as parcerias são fundamentais, a 
Whirpool Corporation e a NTICS Projetos se uniram 
juntamente com a Secretária Municipal de Educação 
de Rio Claro - SP, a Gerência de Educação de Joinville 
- SC, Centro de Mídias do Estado do Amazonas e Fun-
dação Amazônia Sustentável.

Acreditamos nas metas de cada ODS, e o PED con-
tribui para o alcance de algumas delas, e as escolas 
sendo essa plataforma multiplicadora alcançaremos 
de maneira efetiva as próximas gerações.

Continuemos trilhando o caminho para 
um mundo mais sustentável!

CARTA INTEGRADA
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PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE

O PED atua diretamente na educação com ênfase na diversidade e inclusão.
Empoderando de conhecimento professores e estudantes, provocando reflexão sobre a realidade em que 

vivem, os problemas que enfrentam e as possíveis soluções para que tenhamos uma sociedade mais igualitá-
ria. Com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com ênfases em 5 dos 17, sendo estes: 
4 (Educação de Qualidade), 5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redução das Desigualdades), 15 (Vida Terrestre) e 17 
(parcerias e meios de implementação) Nosso compromisso em contribuir na formação de cidadãos conscien-
tes, capazes de enfrentar os desafios da realidade socioambiental, com inclusão, diversidade empoderamento 
feminino e ações para a redução das desigualdades.

O Programa alcançou alunos e educadores da rede pública de educação de três cidades e diferentes estados 
do Brasil.

A formação com os professores teve como objetivo a capacitação nos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, para atuarem como multiplicadores de conhecimento, assim como os estudantes, alcançando escolas e 
comunidades, contribuindo para uma sociedade mais igual e sustentável.

OS ODS CONTEMPLADOS NO PED

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

OBJETIVO 4
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportuni-
dades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS:
4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover 
o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento susten-
tável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 
não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desen-
volvimento sustentável.

O PED contribui para o alcance da meta 4.7, considerando a metodologia e as temáticas desenvolvidas nos 
workshops.
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OBJETIVO 5
IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS:
5.1. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte;
5.5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em 
todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a cons-
trução de um mundo pacífico, próspero e sustentável. Nodesenvolvimento da metodologia foi escolhida 
uma autoridade feminina para endossar toda a formação, a Malala foi inspiração durante toda formação 
e também com o documentário “Eu sou Malala”, resultando no numero de meninas lideres nos projetos 
apresentados na feira de ideias.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE
DE GÊNERO
IGUALDADE

OBJETIVO 10
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS:

10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da 
idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra;

A desigualdade de renda e na distribuição da riqueza dentro dos países têm disparado, incapacitando os 
esforços de alcance dos resultados do desenvolvimento e de expansão das oportunidades e habilidades das 
pessoas, especialmente dos mais vulneráveis.

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

A desigualdade é um problema global que requer soluções integradas. A visão estratégica deste objetivo se 
constrói sob o objetivo da erradicação da pobreza em todas suas dimensões, na redução das desigualdades 
socioeconômicas e no combate às discriminações de todos os tipos.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

OBJETIVO 15
VIDA TERRESTRE
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e re-
verter a degradação da terra e deter a perda

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS:
15.2. Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o des-
matamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento 
globalmente

Alguns dos nossos projetos tem como proposta o reflorestamento e florestamento, campanha de combate 
e enfretamento ao desmatamento, mobilizando pessoas e promovendo conscientização.

OBJETIVO 17
PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS:
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multisseto-
riais, que mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar 
a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em 
desenvolvimento

As parcerias firmadas para a realização do PED, viabilizam o conhecimento sobre os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável para professores e estudantes de escolas da rede publica de ensino.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

METODOLOGIA

METODOLOGIA
Nosso compromisso com a Agenda 2030 é afirmado com o desenvolvimento e entregas do PED, contribuindo 

com formação e conscientização sobre a importância dos ODS, como foco na temática “diversidade”, promoven-
do mudança de consciência, comportamento e empoderamento de conhecimento sobre a temática.

Durante todo o processo o professor é agente facilitador da aprendizagem, capacitados no tema ODS com 
foco nas inter-relação dos alunos e no desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Com os estudantes foram trabalhados por meio de oficinas , estimulando o senso de pertencimento como 
agente ativo no processo de transformação e protagonista onde está inserido, trabalho em equipe, respeito ao 
outro e entendendo mais sobre a Agenda 2030.

Todas as capacitações e oficinas estão alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promo-
vendo a transversalidade no processo e a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem.
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DIAGNÓSTICO
METODOLOGIA

Mapeamos as temáticas locais, através de tecnologia, aplicando pesquisa com os gestores escolares e estu-
dantes, com essa base foi estabelecido diálogo sobre metodologia do PED nas escolas a serem que receberam 
o programa, possibilitando o alinhamento das problemáticas do contexto escolar com o escopo dos ODS.

VOCÊ É? QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?

50.29% (702) 
15 anos
16.05% (224) 
10 anos
11.53% (161) 
11 anos
8.31% (116) 
9 anos
4.37% (61) 
8 anos
3.44% (48) 
7 anos

1.58% (22) 
6 anos
1.29% (18) 
12 anos
1.15% (16) 
14 anos
1.07% (15) 
Sem resposta
0.93% (13) 
13 anos.

PARA VOCÊ É IMPORTANTE ESTUDAR?

96.85% (1352) 
Sim
3.15% (44)
Não

DE 0 A 10, QUAL NOTA VOCÊ DARIA PARA SUA ESCOLA? 
Considerando que 0 é totalmente insatisfeito e 

10 é totalmente satisfeito

40.90% (571) 
8-9
32.16% (449) 
10
18.48% (258) 
6-7
5.52% (77) 
4-5
1.50% (21) 
0-1
1.43% (20) 
2-3

56.23% (785) 
Menina
43.70% (610) 
Menino
0.07% (1)
Sem resposta

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA AULA, PALESTRA 
E /OU TREINAMENTO SOBRE CULTURA DE PAZ E 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA?

COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ PARTICIPA DE SHOW, SARAU, 
EVENTOS SOBRE DIVERSIDADE CULTURAL, CIDADANIA GLOBAL E 

CRIATIVIDADE?

JÁ SOFREU BULLYING POR SUA COR, SEXO, 
RELIGIÃO OU SITUAÇÃO ECONOMICA?

JÁ FOI PREMIADO POR PARTICIPAÇÃO/DESEMPENHO 
EM OLIMPÍADAS, GINCANAS, JOGOS, COMPETIÇÕES 

ESCOLARES EM GERAL?

60.39% (843) 
Sim
39.61% (553) 
Não

41.48% (579)
Nunca
30.09% (420)
Primeira vez no ano
15.69% (219)
De 3 em 3 meses
12.75% (178)
Mensalmente

53.44% (746) 
Não
46.56% (650) 
Sim

66.26% (925) 
Sim
33.74% (471) 
Não

É LÍDER OU JÁ FOI EM ALGUM PROJETO, GRÊMIO 
OU  OLÍMPIADA?

CONSIDERA A ESTRUTURA DA ESCOLA ADEQUADA PARA 
ATIVIDADES ESCOLARES?

59.89% (836) 
Não
40.11% (560) 
Sim

80.09% (1118) 
Sim
19.91% (278) 
Não
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EVENTO DE ABERTURA
METODOLOGIA

Apresentação do Programa e sensibilização de toda comunidade escolar (alunos,professores, coordenadores, 
diretores e demais colaboradores), sobre a relevância das temáticas que foram desenvolvidas.

WORKSHOP COM PROFESSORES
METODOLOGIA

Nossa proposta alcançou 2.477 totalizando o alcance nas cidades de Rio Claro/SP, Joinville/SC e Punã – Uarini/
AM. Essa ação potencializa o alcance a mais alunos e outras escolas. Promovendo engajamento local e mobiliza-
ção de novas ideias e ações de promoção aos direitos humanos e responsabilidade social.

A Formação em ODS e DIVERSIDADE, foi desenvolvida na modalidade presencial e a distância por meio de 
tecnologia, utilizando o Portal PED, disponibilizados em recursos multimidias.

A certificação contou com estudos de material complementar e desenvolvimento de atividades. A formação 
de estudo a distância foram acompanhadas via PORTAL PED com atividades informadas no Workshop Presen-
cial, contando a pontualidade como critério na entrega das atividades. Contabilizando 36 horas de capacitação,

podendo ser atingido até 40 horas considerando as orientações do projetos dos estudantes.
A certificação tem como objetivo a especialização no tema. A meta é a apresentação de ideias para o contexto 

escolar e entrega virtual de atividades programadas.
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CAMINHADA COMUNITÁRIA
METODOLOGIA

Em Punã – Uarini/Am, tivemos como parte da metodologia a Caminhada Comunitária, oportunizando os 
estudantes que compreenderem e identificar melhor os problemas existentes na comunidade. Ajudando os 
alunos a decidirem sobre o foco da Meta que desejam abordar no seu plano de ação, dividimos as Metas em 
duas categorias: foco nas pessoas ou foco no planeta. Durante o percurso foram abordados problemas reais da 
sustentabilidade relacionados ao ambiente das comunidades escolares.

FILMES
METODOLOGIA

ENSINO FUNDAMENTAL

FILME: O MENINO E O MUNDO
Animação - Para conscientizar sobre diferentes condições sociais, trabalhando diretamente ODS 10.

Na linda e premiada produção brasileira, um menino e sua família moram no campo até que, por conta da 
falta de trabalho, o pai parte para a cidade grande. Com saudade, o menino vai atrás do pai e descobre uma ci-
dade cheia de máquinas que se parecem bichos, e marcada pela desigualdade, pela exploração e pela pobreza.

A trama permite discutir não só a desigualdade social como as condições de trabalho injustas que muitas 
pessoas têm que enfrentar em nome da sobrevivência.
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ENSINO MÉDIO

FILME: EU SOU MALALA
Trabalhando os ODS 4, 5 e 10.

Malala é a personagem base para metodologia do PED, assim como influencia para desenvolver liderança 
feminina nos projetos escritos pelos alunos.

O documentário coloca um olhar sobre os eventos que aconteceram com Malala Yousafzai, uma jovem pa-
quistanesa atacada pelo Talibã por falar sobre a educação das mulheres e suas consequências, incluindo seu 
discurso na ONU.

FILMES
METODOLOGIA

FEIRA DE IDEIAS
METODOLOGIA

Para aplicação do conhecimento e engajamento dos estudantes, além de desenvolver competência como 
comunicação oral, argumentação, criatividade, conhecimento específico e pensamento cientifico e histórico cul-
tural. Sendo avaliado por banca examinadora, considerando faixa etária, processo de formação, criatividade, 
aplicabilidade, relevância local da ideia e participação coletiva. Os professores também foram submetidos a 
avaliação, considerando sua formação, proposta e apresentação da ideia.



20

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

COMPÊNDIO DA TRANSFORMAÇÃO 21COMPÊNDIO DA TRANSFORMAÇÃO

NAS SALAS DE AULA
METODOLOGIA

Com o uso de metodologia ativa, crianças, adolescentes e jovens, nos níveis de educação básica, ensino fun-
damental e médio foram imergidos as temáticas dos ODS por meio de oficinas coordenadas com orientador 
social e recursos multimidias.

Mensalmente foram desenvolvidas as oficinas, em sala, auditório, pátio e ar livre, local organizado por cada 
anfitriã, com duração de 45 minutos a uma hora, tendo acompanhamento do orientador social (psicólogo), mo-
nitora e professores indicados pela direção escolar.

Todos os alunos receberam como material de apoio, apostila com orientações de como elaborar projetos, 
desenvolvimento de liderança e formação de equipe.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

CIDADES CONTEMPLADAS
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CIDADES CONTEMPLADAS
JOINVILLE – SANTA CATARINA

Em parceria com a Gerencia de Educação de Joinville - Secretaria de Estado da Educação de SantaCatarina, 
contribuímos na capacitação de educadores, para atuarem como multiplicadores de conhecimento, e de 1.600 
estudantes do ensino médio de três escolas da cidade.

CIDADES CONTEMPLADAS
RIO CLARO - SÃO PAULO

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro – Coordenadoria de Educação Ambiental, 
contribuímos na formação de aproximadamente 730 estudantes e 232 professores de 25 escolas municipais, 
que tiveram oportunidade de conhecer e refletir sobre cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3
ESCOLAS

1.600
ALUNOS

139
PROFESSORES

1.600
MATERIAIS
ENTREGUES

903
POSSÍVEIS
SOLUÇÕES

102
PROBLEMATICAS
IDENTFICADAS

14
PROJETOS
APRESENTADOS

9
DIAS DE
AÇÕES

25
ESCOLAS

730
ALUNOS

190
PROFESSORES

730
MATERIAIS
ENTREGUES

623
POSSÍVEIS
SOLUÇÕES

102
PROBLEMATICAS
IDENTFICADAS

52
PROJETOS
APRESENTADOS

14
DIAS DE
AÇÕES

NUMERALHA NUMERALHA
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PUNÃ - UARINI - AMAZONAS
Em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, Secretária de Educação do Estados do Amazonas, al-

cançamos 200 alunos e educadores da comunidade ribeirinha Punã localizada às margens do rio Solimões, do 
município de Uarini, na Escola Estadual Professora Cinthia Regia Gomes do Livramento.

Além das oficinas in loco, também ocorreu uma transmissão do PED via Centro de Mídias da SEDUC - que 
atingi atualmente 40 mil pessoas de outras comunidades ribeirinhas do Amazonas.

CIDADES CONTEMPLADAS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

P.E.D. EM NÚMEROS

1
ESCOLAS

147
ALUNOS

28
PROFESSORES

147
MATERIAIS
ENTREGUES

67
POSSÍVEIS
SOLUÇÕES

26
PROBLEMATICAS
IDENTFICADAS

9
PROJETOS
APRESENTADOS

4
DIAS DE
AÇÕES

NUMERALHA
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VOCÊ É? QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?

VOCÊ JÁ TINHA ESTUDADO SOBRE OS OBJETIVOS 
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU?

55.85% (425) 
Não
44.15% (336) 
Sim

DE 0 A 10, QUAL A IMPORTÂNCIA DO TEMA PARA 
SUA VIDA E TODA SOCIEDADE?

57.95% (441) 
Menina
42.05% (320) 
Menino

24.84% (189) 
15 anos
22.47% (171) 
10 anos
22.47% (171) 
11 anos
11.70% (89) 
9 anos
6.70% (51) 
8 anos
4.99% (38) 
7 anos

2.37% (18) 
12 anos.
1.58% (12) 
14 anos
1.31% (10) 
13 anos
1.18% (9) 
6 anos
0.39% (3)
No Answer

VOCÊ ACHA IMPORTANTE SUA FAMÍLIA E 
AMIGOS CONHECEREM OS ODS?

94.48% (719) 
Sim
5.52% (42) 
Não

VOCÊ CONSEGUIU ENTENDER O ASSUNTO 
QUE FOI ENSINADO?

89.49% (681) 
Sim
10.51% (80) 
Não

61.50% (468) 
10
26.02% (198) 
8-9
5.65% (43) 
6-7

2.76% (21) 
0-1
2.37% (18) 
4-5
1.71% (13) 
2-3

AVALIAÇÃO REAÇÃO
DE 0 A 10, QUAL A SUA AVALIAÇÃO PARA A 

METODOLOGIA APRESENTADA NO PROJETO?
VOCÊ SE ENVOLVERIA EM INICIATIVAS COM A MESMA 

PROPOSTA DO PROGRAMA?

COMO VOCÊ AVALIA O EVENTO DE ABERTURA OFICIAL 1 - WORKSHOP?

OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS

68.75% (22) 
10
28.13% (9) 
8-9
3.13% (1) 
6-7

96.88% (31) 
Sim
3.13% (1) 
Não

56.25% (18) 
10
31.25% (10) 
8-9
12.50% (4) 
6-7

29
ESCOLAS

2.477
ALUNOS

357
PROFESSORES

2834
CIDADES
IMPACTADAS

11
EMPREGOS 
GERADOS

75
PROJETOS
APRESENTADOS

27
DIAS DE
AÇÕES

P.E.D. EM NÚMEROS

7.788
PESSOAS
IMPACTADAS DIRETAMENTE

230
PROBLEMATICAS
IDENTFICADAS

5
ODS 
TRABALHADOS

261
HORAS DE 
EXECUÇÃO IN LOCO

3
CIDADES
IMPACTADAS
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DESDOBRAMENTOS

Mudando o 
mundo

Sensibilizar sobre excesso de lixo 
depositado no bairro, utilizando 
reciclaveis na construção de brin-
quedos .

Ângela Mônaco 
Perin

Ajudando o 
mundo a se 
tornar mais 
limpo

Promover conscientização sobre o 
cuidado com o meio ambeinte e a 
importância da reciclagem.

Luiz Martins

Jardim sen-
sorial como 
instrumento 
de Educação 
sustentável

Desenvolver habilidades sensoriais 
através dos sentido, fortalecendo 
o processo de ensino e aprendiza-
gem na educação infantil.

Antonio Maria 
Marrote

Natal do bem Campanha de arrecardação de 
alimentos e produtos de higiene 
pessoal para familias carentes.

Antonio Maria 
Marrote

Geladeira de 
livros

Promover a cultura da leitura, utili-
zando uma geladeira e desuso.

Antonio Maria 
Marrote

Mutirão pintu-
ra de jogos no 
pátio externo 
da escola

incentivar brincadeiras antigas 
atraves de pinturas nos espaços 
escolares

Antonio Maria 
Marrote

Eu óleo pela 
natureza

Campanha de conscientização e 
coleta de oleo.

Antonio Maria 
Marrote

NOME DO 
PROJETO

PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 
ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15

Concluímos a feira de ideias com a entrega de 72 projetos no total, considerando as entregas dos alunos e 
professores.

Os projetos foram pensados alcançando os ODS ênfases do PED, assim como o alcance das metas. E nesse 
caminho contribuímos para a construção de uma sociedade mais igualitária, democrática e sustentável. Abaixo 
a relação dos projetos, descrevendo os objetivos gerais e a o alcance por ODS em cada projeto.
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Feira do rolo Organizar um feira de trocas na 
escola, onde nada sera comprado 
somente trocado.

Antonio Maria 
Marrote

Salve as abel-
has plantando

Cultivo de jardim, assim como 
criação de caixa de abelhas, para 
que haja reprodução de abelhas.

Antonio Sebastião

Educando 
todos para um 
novo olhar

Despertar a consciencia dos 
alunos na educação ambiental, 
estimulanso a importancia da hor-
ta e a solidariedade da distribuição 
de  

Celeste Calil

Escolher a 
profissão é um 
direito

Promover no dia do trabalho um 
desfile seguido de palestra, onde 
todas as profissões sejam repre-
sentadas pelo dois gêneros.

Monsenhor Martins

Desafio zero 
sacolas plásti-
cas

Conscientizar as pessoas de que a 
sacola plastica pode ser substitu-
ida pela sacola retornavel.

Djiliah Camargo 
Souza

Gincana Soli-
daria

Utilizar a gincana na arrecadação 
de alimentos ,produtos de hi-
giene,tampinha de garrafa ,  fazen-
do doação ao Asilo local.

Djiliah Camargo 
Souza

Projeto ante- 
desigualdade

Realizar palestras contra o Bullyin 
e desigualdade social, utilizando 
videos e imagens.

Djiliah Camargo 
Souza

Diversão com 
os idosos

Organizar uma tarde de brincadei-
ras e jogos com os idosos do asilo.

Darci Reginatto

Caçadores de 
inclusão

Utilizar o teatro na conscientização 
das pessoas com deficiencia 
fortalecendo  sua inclusão social e 
combate ao Bullying.

Jovelina Morateli

Os ambientais 
“Combatendo 
ao Bullying”

Conscientização sobre o Bullying e 
suas consequencias e como con-
viver com as diferenças 

Jovelina Morateli

Os iguais Incentivar a alimentação saudavel, 
utilizando a horta da escola.

Jovelina Morateli

Vingadores Realizar atividade de prevenção e 
combate ao Bullying

Jovelina Morateli

Anti Bullyng Acabar com o Bullying na escola 
, incentivando o respeito entre 
todos os alunos.

Sylvio de Araujo 

Chega de des-
perdício

Combater os desperdício de 
merenda escolar, atraves da con-
scientização utilizando cartazes e 
palestra.

Sylvio de Araujo

Equipe do Bem Arrecadação de brinquedos para 
doação ao GACC (grupo de Assis-
tencia a criança com cancer)

Sylvio de Araujo

Inclusão é nos-
sa missão

Conscientizar a sociedade a res-
peitar as pessoas com deficiencia.

Luiz Martins

Ajudando o 
mundo a se 
tornar mais 
limpo

Conscientizar as pessoas a  , 
proteger, recuperar e promover 
o uso sustentavel do ecossistema 
terrestre, atraves de um mutirão 
no bairro.

Luiz Martins

Abelhas  em 
extinção” Ajude 
plantando”

Cultivo de jardim, possibilitando a 
polinização.

Antonio Sebastião

Natal solidário Campanha de arrecardação de 
alimentos e produtos de higiene 
pessoal para familias carentes.

Marcelo Schimdt

Onde nasce o 
respeito

Concientizar as pessoas da escola 
sobre a importancia de respeitar 
as diferenças, seja racial, cultur-
al,fisica e social.

Marcelo Schimdt

NOME DO 
PROJETO

PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 
ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15 NOME DO 

PROJETO
PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15
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Escolher a 
profissão é um 
direito 

Utilizar o desfile de modas com 
profissões que a sociedade clas-
sificou de acordo com genero e 
que precisam ser compreendidas 
como opção pessoal e de seu 
direito.

Monsenhoor Mar-
tins

O que apren-
demos jun-
tos?Educação 
de qualidade

Incentivar a coleta seletiva, priori-
zando o lacre de aluminio na troca 
de cadeiras de rodas.

Monsenhor Martins

Horta suste-
ntável

Organizar um multirão em terre-
no baldio, e construir uma horta 
comunitária.

Monsenhor Martins

Faça um idoso 
feliz

Campanha de doação de presente 
para idosos de casa de repouso.

Antonio Sebastião

Contribuindo 
com a limpeza 
e arborização 
da Assistência

Promover campanha de consciet-
ização e multidão na area de lazer 
da Assistência.

João Batista Maule

Ambiente lim-
po e saudável

Incentivar a conservação e a 
limpeza dos locais de lazer da 
Assistencia( distrito de Rio Claro), 
realizando tambem  plantio na 
arborização

João Batista Maule

Conscien-
tização Negra e 
arrecadação de 
brinquedos

Realizar uma feira com  ar-
recadação de brinquedos com 
valores acessiveis , para compra 
de brinquedos na escola, realizan-
do nesse dia palestras de consci-
entização do preconceito.

Sergio Hernani 
Fittipaldi

Campanha 
reciclagem 
e doação de 
alimentos e 
brinquedos

Incentivar a coleta seletiva , 
utilizando com a venda a compra 
de alimentos e brinquedos para 
doação.

Sergio Hernani 
Fittipaldi

Temperando a 
educação

Utilizar a horta como instrumento 
de aprendizagem.

Jardim das Palmei-
ras

Hortas man-
dalas

Instalação de hortas de formato 
mandala nas escolas municipais, 
oferecendo oficinas e trocas de 
experiencias com alunos da escola 
agricola.

Agrícola

Todos contra a 
desigualdade

Mudar o conceito das pessoas em 
relação a genero dos brinquedos, 
ser de homen e de mulher.Ex: 
boneca ser de menina!

Sueli Ap. Marin

Transforman-
do o lixo em 
felicidade

Promover a felicidade de crianças 
de baixa renda, fabricando brin-
quedos com materiais recicláveis. 

Sueli Ap. Marin

Liga da igual-
dade

Sueli Ap. Marin

Utilizando a 
arte a favor da 
reciclagem

Conscientizar a comunidade esco-
lar sobre a importancia da coleta 
seletiva , utilizando o teatro como 
estrategia.

Sueli Ap. Marin

Combate con-
tra o lixo

Concientizar moradores do bairro 
a respeito da maneira correta do 
descarte do lixo e dias da coleta.

Sylvio de Araujo

Lutando por 
um mundo 
melhor-(pen-
drive)

Realizar visitas em outras escolas 
de Rio Claro para conhecer a reali-
dade do local realizando trocas de 
experiencias.

Hamilton Prado

NOME DO 
PROJETO

PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 
ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15 NOME DO 

PROJETO
PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15
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Mundo e suas 
mudanças –

Sensibilizar atraves de paletstras  , 
temas ambientais  com   agentes 
ambientais

Hamilton Prado

Pela nossa 
nação, juntos 
em união.

Sensibilizar atraves da exposição 
de uma maquete o mundo bom !

Hamilton Prado

Vida terrestre Fazer plantio de arvores na escola, 
falando da sua importancia para 
fauna e flora!

Hamilton Prado

Redução das 
desigualdades

Utilizar cartazes com desenhos 
feito pelos alunos sobre desigual-
dades no mundo !

Hamilton Prado

Os ODS Utilizar duas maquetes , mostran-
do a vida terrestre antes e depois 
do desmatamento.

Hamilton Prado

Vencedores do 
mundo

Promover a igual, para um mundo 
mais igual para todos. 

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Vamos mudar 
o mundo

Enfrentamento e conscientização 
na escola sobre as questões de 
bullying e racismo. 

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Liderança 
jovem

Incentivar as praticas de educação 
ambiental e a preservação do 
meio ambiente.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Resolvendo 
Causas

Conscientizar a respeito do 
alcance a igualdade de genero e 
empoderamento feminino.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Bolsa consci-
ente

Diminuir o consumo de sacolas 
plásticas ou até mesmo proibir o 
comércio de sacolas plasticas.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Jovens Líderes Valorizar a importância dos direit-
os humanos, e assegurar todos os 
direitos.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Biblioteca Co-
munitária

Promover acesso livre dde conhec-
imento e o incentivo a leitura.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Jovens Suste-
ntáveis

Formar líderes escolares em coleta 
seletiva, visando a destinação cor-
reta do lixo doméstico.

Escola Estadual Cín-
thia Régia Gomes 
do Livramento.

Raízes da Edu-
cação 

Trazer modos de aprendizado do 
Ensino Médio Integral para a edu-
cação infantil;

EEB Eng. Annes 
Gualberto

Força Jovem Fortalecimento dos vínculos entre 
os alunos, criando espaço que pro-
rpocione dialogo e empatia.

E. E. M. Dr. Tufi 
Dippe

A Távola do 
Annes   

Incentivar a pratica de educação 
fisica através do Swordplay.

EEB Eng. Annes 
Gualberto

Igualdade de 
Gênero

Com este projeto temos o objetivo 
de tratar um assunto muito pre-
dominante em nossa sociedade, 
mas de uma maneira mais descon-
traída.

EEB Eng. Annes 
Gualberto

Promoção da 
Igualdade de 
Gênero  
no Meio Social

Promover a Igualdade de Gênero 
em todas as classes sociais, bus-
cando melhor entendimento sobre 
os conceitos atrelados a igualdade 
de gênero.

EEB Eng. Annes 
Gualberto

Jardim Botâni-
co

Utilizar espaço ocioso da escola 
com um jardim, possibilitando 
nossos aprendizados.

E. E. M. Dr. Tufi 
Dippe

Think Jogo para android promovendo 
conhecimento sobre sustentabili-
dade e hábitos mais saudáveis.

EEB Eng. Annes 
Gualberto

NOME DO 
PROJETO

PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 
ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15 NOME DO 

PROJETO
PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

ENCONTRADA ESCOLA ODS 4 ODS 5 ODS 10 ODS 15
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS
“É muito importante para alcançarmos os objetivos até 2030, considerando as questões sustentáveis do nosso muni-
cípio, sou grato pela participação como jurado nesse projeto, de 42 projetos selecionamos um, acredito que alcança-

mos as propostas do programa é contribuir diretamente para o alcance das metas.”
Roberto Foresti Junior - Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Rio Claro SP

“O projeto agregou conhecimento e despertou nas crianças a curiosidade do olhar e o trabalho em equipe. Assun-
tos desconhecidos passaram a fazer parte de sua linguagem, foram inseridos no seu conteúdo diário. O programa 
colocou a criança ativa na tomada de decisões, expressando suas opiniões, sentimentos. E quanto aos professores, 

contribui muito para a formação e aprendizagem deles.”
Édison Norberto de Andrade - coordenador de educação ambiental.

Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro

“Gostei muito do desenvolvimento do trabalho do PED aqui na nossa cidade, ALCANÇANDO AS CRIANÇAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, E ACHO DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA o programa, principalmente por ser mobilizador de boas ações 

dentro das escolas e fora também.
Noele Cristine Alves Georgetti - Coordenadoria de Combate ao Bullying, Preconceito e Discriminação – 

Secretaria Municipal de Educação

“A gente aprendeu no PED um monte de coisa, que não pode desperdiçar, quepodemos reciclar, e não podemos 
desperdiçar o alimento.”

Nicolly - Estudante. Escola Municipal Prof. Sylvio de Araujo.

“A iniciativa do PED é de fundamental importância pois traz o protagonismo das crianças e a reflexão sobre o mun-
do que teremos, o futuro que teremos. Iniciativas como essa devem ser multiplicadas.” 

Pamela Aparecida Cassão - Coordenadoria de Gestão Democrática e Transparência Educacional

“Foi com grande satisfação que recebemos o pad, o programa oportunizou para as crianças o desenvolvimento de 
quatro grandes projetos, alinhados a outros programas que nós já temos na escola, e o projeto vencedor é uma ini-

ciativa contra o desperdício da merenda escolar, tema de fundamental importância pois trabalha com a questão da 
fome zero. pois no mundo inteiro produzimos muita comida e ainda assim existe muita gente passando fome, algo 

está errado. Nada mais certo que conscientizar sobre a questão da alimentação e do desperdício.”
Diretora Daniela – Escola Municipal Prof. Sylvio de Araújo.
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“Agradecemos imensamente o programa de educação e diversidade desenvolvido pela NTICS, com vários encontros 
por meio de oficinas, levando nossos estudantes ao conhecimento, debate e resolução de problemas sobre as ODS 

4, 5, 10, 15 e 17. Essa vivência é muito gratificante aos jovens pois transformam seu olhar para problemas rela-
cionados a educação inclusiva, igualdade de gênero, resolução das desigualdades entre os países. Temas poucos 

discutidos no dia a dia dos estudantes. Falar sobre esses problemas e construir possíveis soluções foi a proposta, que 
valorizou a elaboração e até melhorou o olhar dos estudantes na construção de projetos por equipes, na qual foi 

possível observar esta construção tão importante do cidadão crítico e participativo de uma comunidade.”
Rosana Sales - Coordenadora pedagógica - EEB Eng. Annes Gualberto

“O PED com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável, é de grande importância para a comunidade escolar, 
uma vez que o programa nos deixa a par da real situação da escassez de recursos minerais, provocado pelo próprio 

ser humano como o desmatamento das florestas e o aumento de animais em extinção. E até mesmo a poluição 
demasiada. Pensando em como controlar essa situação a ONU, vem influenciando positivamente: governos empre-

sas e a sociedade em geral. Na busca por um mundo mais sustentável, estes são os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável, construídos de forma participativa, para ajudar todos os países. Mas não adianta ter todos os objetivos, 

precisamos saber qual a melhor forma de pôr em prática cada um dos objetivos. E para isso foi criado o PED, onde 
alunos e professores têm a oportunidade de apresentar a melhor forma de alcançar esses objetivos, o PED torna o 
corpo docente e discente os protagonistas de um Mundo Melhor onde aprendemos a valorizar a vida no planeta e 

as pessoas, além de Claro aprender a elaborar e apresentar um projeto, o projeto nos torna mais humano, essa é a 
importância do PED nos humanizar para então contribuir para as melhorias que precisamos na sociedade.”

Felipe - Estudante do 3º ano do Ensino Médio Integral - EEB Eng. Annes Gualberto

“Tivermos as oficinas do PED, onde aprendemos bastante sobre pensamento crítico, e as problemáticas que identi-
ficamos e as possíveis soluções ponto começamos a pensar em ideias para poder melhorar certas coisas e a gente 

trabalhou três objetivos, que contribuíram para as oficinas.”
Vitória - Estudante do 1º ano do Ensino Médio Integral EEB Eng. Annes Gualberto

“Para nós foi um prazer receber o programa de educação e diversidade, onde estavam envolvidos em média 1.200 
estudantes da rede pública de ensino, em Joinville aconteceram três encontros e a feira de ideias. O resultado foi 

super positivo, concluímos esse processo com 11 Projetos em andamento. Nossa ideia é começar a estudar a implan-
tação não só nessas escolas, mas em todas as unidades da rede estadual em Joinville.”

Sônia Paul - coordenadora de Políticas e Planejamento Educacional da Secretaria de Estado da Educa-
ção de Santa Catarina.

“O programa de Educação e diversidade, contribuiu bastante, trazendo visibilidade a problemas como: preconceito, 
racismo, foram pontos muito comentados entre os alunos. Contribuindo também a terem um pensamento mais 

organizado e sistematizado das suas ideias, a metodologia ajudou os alunos a definirem, de como trazer a realidade 
os objetivos de desenvolvimento Sustentável, promovendo interação com a realidade do Punã, sendo uma comuni-

dade que está dentro de umau nidade de conservação, tendo problemas sociais de grande impacto.
Kelly Souza
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