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SOBRE O PROJETO

O projeto Conhecendo os ODS teve como objetivo disseminar junto às comunidades 
das cidades de Santo André, Juquitiba e Cajamar, no estado de São Paulo, práticas 
relacionadas ao meio ambiente por meio de iniciativas educacionais, levando às 
crianças, conhecimentos sobre a temática dos ODS das Nações Unidas.

Com ações desenvolvidas gratuitamente para 4.075 alunos de escolas da rede pública 
do ensino fundamental, o projeto contou com um circuito de atividades, com oficinas 
sobre o tema de forma lúdica e interativa, além de jogos para todos os participantes.

O projeto foi pautado na participação e engajamento de alunos e da comunidade 
escolar, através da introdução prévia da temática, além de uma capacitação de 
professores em Santo André (SP) e de materiais para os professores e alunos das três 
cidades contempladas.

Nesta etapa, foram disponibilizados materiais de apoio físico e materiais online, para 
que os professores e alunos acessem todas as informações para colocarem em prática 
o tema. O projeto teve como foco a transformação e transmissão das informações, 
com a criação de um circuito que promova a reflexão sobre a realidade, atenção aos 
cuidados do meio ambiente, comprometimento com a vida, empatia e preocupação 
com o bem-estar de todos, e que influencie o aluno a ser multiplicador dos conceitos 
e experiências adquiridas, pois vemos as crianças como os principais agentes 
transformadores de um projeto, uma vez que compartilham os conteúdos aprendidos 
durante o circuito com seus amigos e familiares.

O projeto visou a democratização do acesso aos alunos da rede pública, fazendo 
parte do seu escopo o atendimento às escolas das Cidades, com 11 escolas trabalhadas 
e um centro cultural. Para isso, houve um alinhamento das secretarias de educação 
das três cidades, além do apoio da secretaria de cultura e meio ambiente de Cajamar, 
onde as secretarias auxiliaram os procedimentos de agendamento do projeto com as 
escolas, organizavam os horários de lanche dos alunos, cediam materiais, estruturas, 
profissionais e equipamentos visando a melhor execução do projeto.

Com abordagem interdisciplinar, jogos interativos, peças de teatro e atividades de 
educação física com reaproveitamento de materiais, foram realizadas as oficinas que 
compõem o circuito de atividades lúdicas que estimulam o conhecimento sobre os 
ODS.

SUMÁRIO
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OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS GLOBAIS.

EM 2015
MAIS DE 150 LÍDERES MUNDIAS SE REUNIRAM NA ONU 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS), PARA A FORMALIZAÇÃO 
DA AGENDA COM OS 17 OBJETIVOS GLOBAIS, PARA SEREM 
IMPLEMENTADOS POR TODOS PAÍSES ATÉ 2030.

Fonte: ONU, 2015.

POR ONDE PASSAMOS

Assegurar uma vida saudável e promovero

bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos.

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Todas as atividades do projeto permearam um ou mais ODS, fazendo com que as 
ações interdisciplinares fossem educativas, portanto antes de cada uma das ações, 
era explicado para os alunos a relação com o ODS específico, permitindo que os 
participantes fizessem a ligação da atividade com as metas do Objetivo

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todas e todos

Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável

CAJAMAR (SP)

SÃO PAULO (SP)

JUQUITIBA (SP)
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NÚMEROS DO PROJETO
VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
PELO PROJETO “CONHECENDO OS ODS”

CIRCUITO DE ATIVIDADES
EM GRUPO E COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES, OS ALUNOS 
PARTICIPARAM DAS ETAPAS DO CIRCUITO APRESENTADO A SEGUIR.

PALESTRA 
INTRODUTÓRIA

OFICINAS 
RESSIGNIFICAR

BEM ESTAR E SAÚDE

LIMPA 
PESCA

JOGO ODS 
DA ONU

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

JOGO INTERATIVO
EXPOSIÇÃO 

RECICLÁVEIS

774,8
Quilômetros
rodados

72
Quantidade
de horas de 
execução in loco

156
Professores
capacitados

LABORATÓRIO
EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS

8.886
Quantidade
de pessoas
contempladas
indiretamente

7
ODS trabalhados
no projeto

11
Escolas
atendidas

1
Estados
contemplados

3
Munícipios
contemplados

15
Árvores 
plantadas

4.075
Aunos impactados 
diretamente

4.300
Materiais
entregues

16
Empregos gerados 
diretamente

18
Equipe de 
transformação

6
Secretarias 
públicas envolvidas

9
Parceria

27.800
Pessoas beneficiadas 
indiretamente pelo projeto
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PALESTRA 
Objetivo: Introduzir conceitos iniciais para participação no circuito 
de atividades e apresentar a programação do dia para alunos e 
professores. 

OFICINA RESSIGNIFICAR 
Objetivo: Trabalhar com os na prática, a oficina apresenta como 
ressignificar objetos para dar uma nova utilidade a materiais 
que seriam descartados. Os itens foram feitos a partir de 
garrafas pet e outros materiais reciclados. Dentre os itens foram 
confeccionados porta-objetos, brinquedos, e tag de mala.

CIRCUITO DE ATIVIDADES CIRCUITO DE ATIVIDADES

OBJETIVOS E METODOLOGIA

JOGO O.D.S

Objetivo: Apresentar, através deste jogo de tabuleiro, a ampliação 
e a conscientização sobre os novos Objetivos Globais da ONU, como 
eles impactam em suas vidas e o que podemos fazer, no nosso dia a 
dia, para ajudar a alcançar os 17 objetivos até 2030. 

EXPOSIÇÃO RECICLÁVEIS
 
Objetivo: Despertar nas crianças a utilização de resíduos para 
a elaboração de um grande mosaico feito a partir de tampinhas 
de garrafas. Os quadros montados durante as atividades ficarão 
de legado nas cidades, lembrando os alunos sobre o evento e a 
importância de práticas sustentáveis.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

BEM ESTAR E SAÚDE

Objetivo: Através de atividades físicas, promover condições 
e novas ideias para buscar formas de se exercitar, utilizando 
materiais como pneus, cones, cordas e outros materiais 
ressignificados.

PEÇA DE TEATRO 
Objetivo: Proporcionar, de forma interativa, um momento focado na 
arte do teatro. A peça levanta temas como água e vida sobre a terra e 
faz relação à realidade local. Apresentada aos alunos de forma lúdica, a 
peça tem objetivo de gerar uma reflexão sobre a vida e o papel do ser 
humano na manutenção do planeta.

LIMPA PESCA 
Objetivo: Conscientização das crianças com relação aos rios da região, 
enfatizando a importância da preservação do meio ambiente como 
fonte de vida, inserindo as águas no primeiro plano.

ATIVIDADES EXTRAS

EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS

Objetivo: Explicação com experiências práticas que demonstram a relação
entre a floresta e a qualidade/ quantidade de recursos hídricos da região.

LABORATÓRIO
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DIAGNÓSTICO

PROFESSORES

Aplicamos um questionário aos professores das escolas que estiveram presentes 
da ação de ensino fundamental das cidades contempladas durante o projeto. 
Buscamos mapear conhecimento prévio sobre os ODS dos professores e a 
abordagem do tema em sala de aula.

ALUNOS

Aplicamos aos alunos um questionário para mensurarmos os impactos positivos 
do projeto sobre a temática dos ODS.

INDICADORES

Você está familiarizado
com os ODS’s da ONU?

NãoSim

Já trabalhou os ODS em Sala de Aula?

Já trabalhou com atividades relacionadas 
a educação ambiental em sala de aula?

Qual a importância de se trabalhar 
temáticas ambientais em sala de aula?

Já abordamos o tema suficientemente

Muito importante

Não Sim

NãoSim

Escolas do Projeto

Quantidade de professores capacitado por cidades 

Santo André

Juquitiba

Cajamar

Cajamar

Juquitiba

Santo André

A realização das pesquisas e diagnósticos com os alunos e professores possibilitou o levantamento de dados 
importantes sobre a viabilidade das atividades oriundas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma vez 
que os dados evidenciam a carência de informação de alguns grupos

Não
93%

Sim
7%

Sim
62,8%

Não
37,2%

Não
99%

Sim
1%

Muito importante
91%

Já trabalhamos 
o suficiente
9%

80 

60 

40 

20 

0 

Santo André
5

Cajamar
4 Juquitiba

2

Já trabalhou com atividades relacionadas 
a educação ambiental em sala de aula?

Não Sim

Sim
38,1%

Não
61,9%

Já pensou sobre o destino dos resíduos que 
joga no lixo?

Não Sim

Sim
58,2%

Não
41,8%

2.000

 

1.500

 

1.000

 

500

 

0

 

Santo André

Juquitiba

Cajamar

1.570

725

1.780

Alunos por cidade

Já assistiu a uma peça de teatro?

Não

Sim

Não
93%

Sim
7%

As atividades socioambientais trabalhadas em sala de aula 
não possuem a temática ODS como seu foco principal, 
sendo assim os alunos trabalham temas ambientais mas 
não o relacionam diretamente aos 17 objetivos da ONU.
Com o projeto e os materiais distribuídos, muitos 
professores e secretarias relataram que encorporarão 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos 
planejamentos e nas atividades anuais
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IMPRENSA

JUQUITIBA

Terça-feira, 26 de Novembro de 2019    Acesso ao WebMail           

Departamento de Comunicação e Imprensa

Notícias por Categoria Notícias Oficiais / Cultura e Turismo

Projeto “Conhecendo os ODS” será
apresentado em Cajamar

A iniciativa tem como objetivo incentivar as crianças a desenvolverem
a prática de cuidados com o meio ambiente

Audiência PúblicaAudiência Pública

AdministraçãoAdministração

CidadaniaCidadania

Corpo de BombeiroCorpo de Bombeiro

Cultura e TurismoCultura e Turismo

Defesa CivilDefesa Civil

Desenvolvimento EconômicoDesenvolvimento Econômico

Desenvolvimento SocialDesenvolvimento Social

EducaçãoEducação

Esportes e LazerEsportes e Lazer

EventosEventos

FazendaFazenda

FiscalizaçãoFiscalização

Fundo SocialFundo Social

GeralGeral

SERVIÇOS NOTÍCIAS CIDADE PREFEITURA LEGISLAÇÃO SECRETARIAS

CAJAMAR

INDICADORES

Você sabe o que é a ONU?

Pós projetoPré projeto

NãoSim

Sim
1%

NãoSim

Sim
84%

Não
16%

Pós projetoPré projeto

Conhecimento sobre os ODS’s

NãoSimNãoSim

Não
100%

Não
11%

Sim
89%

NãoSimNãoSim

ALUNOS QUE JÁ TRABALHARAM E TEM INTERESSE EM TRABALHAR ATIVIDADES 
REFERENTES A MEIO AMBIENTE EM SALA DE AULA

Sim
38,1%

Não
61,9%

Não
10,2%

Sim
89,8%



“O projeto é muito relevante para todos os segmento, principalmente para os 
anos iniciais, pois estão começando a compreender agora a natureza, o mundo e a 
natureza humana, e estão compreendendo o quanto eles contribuem ou não para 
o desenvolvimento sustentável. Muitas vezes o que é passado em sala de aula fica 
distante da realidade ou do prático, apenas com textos. As oficinas resinificam muito 
o que os alunos aprendem em aula, e pude perceber conversando com os alunos essa 
mudança, hoje me emocionei com um aluno me dizendo que hoje foi o melhor dia 
da vida dele. Fico feliz em ver os alunos vivenciando as atividades e oficinas de forma 
prática, lúdica e prazerosa, todos os assuntos que são tão importantes não apenas 
hoje, mas todos os dias”

Cristiane Moura - Assistente pedagógica de Cajamar

“Gostaria de agradecer muito a presença, todos os alunos, escolas e municípios 
deveriam ter a oportunidade de participar do circuito, gostei muito de todas as 
atividades. Acredito que os professores podem trabalhar as atividades em sala de aula 
agora que temos todos os materiais necessários. O trabalho de vocês trazendo esses 
temas tão importantes fez com que nós professores consigamos dar andamento com 
as temáticas em sala de aula.”

Sandra - Professora de Santo André

“Achei muito interessante, fiz duas oficinas com os alunos para poder sentir, é 
possível ver que todos os conhecimentos são trabalhados em sala de aula, mas é 
sempre bom reforçar para segurar as informações para que eles dêem continuidade 
com os aprendizados, principalmente por termos uma grande quantidade de rios aqui 
no município e também pela parte turística, que é importante a ajuda da manutenção 
das áreas verdes do município”

Professora Miriam - EMEF Padre Reus - Entre Rios do Sul

“Hoje eu aprendi o que são os ODS, aprendi sobre igualdade, respeito ao próximo e 
meio ambiente.”

Arthur - Aluno de 8 anos - Santo André

“Para nós é uma satisfação receber uma atividade que tem como por objetivo 
principal levHoje eu aprendi o que são os ODS, aprendi sobre igualdade, respeito ao 
próximo e meio ambiente.”

Pedro Simões - 8 anos - Santo André

“Achei o projeto muito importante para colocar as crianças a par de todas as situações 
que estamos vivendo no planeta, Muito dinâmico e importante. Os alunos ficaram 
muito interessados e concentrados, vemos que o que chama atenção das crianças faz 
com que elas aprendam e vale muito a pena.”

Mônica Guimarães - Professora de Santo André

“Nosso patrocínio em um projeto como o Conhecendo os ODS reforça nosso 
compromisso com a Agenda 2030 da ONU. Levar às escolas um projeto que trata 
de temas tão relevantes, como o das mudanças climáticas, é afirmar que a mudança 
precisa começar da base, ou seja, das crianças como agentes multiplicadores desses 
aprendizados. Acreditamos que a mudança na forma de pensar desses pequenos 
agentes refletem na rotina diária, gerando um impacto positivo nas famílias e em toda 
a sociedade”

Solange Mello - Coordenadora de Projetos de Sustentabilidade da Enel Distribuição 
São Paulo“

14 15
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COMPENSAÇÃO DE CO²

Como forma de redução dos Impactos do projeto, foram plantadas 15 árvores na 
cidade de Cajamar.

A ação foi aproveitada também para conscientizar os alunos sobre a importância da 
preservação do meio ambiente, e foi realizada para ilustrar como podemos melhorar 
nosso planeta com pequenas ações

FOTOS

SANTO ANDRÉ (SP)
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FOTOS FOTOS

JUQUITIBA (SP)CAJAMAR (SP)



Acesse
conhecendoosods.com.br/circuito/santoandre-juquitiba-cajamar


