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SOBRE O PROJETO

O projeto teve como objetivo disseminar junto às comunidades do entorno das usinas 
da Engie nas cidade de Entre Rios do Sul (RS), Concórdia (SC), Marcelino Ramos (RS) 
e Alto Bela Vista(SC), 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 1.546 alunos de escolas da rede pública 
do ensino fundamental, o projeto contou com um circuito de atividades, com oficinas 
sobre o tema e jogos para todos os participantes. 

O projeto foi pautado na participação e engajamento de alunos, comunidade escolar, 
voluntários da comunidade e atores, também abordou a capacitação de professores. 
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. 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 foi um dos objetivos do projeto.

 O projeto visou a democratização do acesso aos alunos da cidade, fazendo parte do 
seu escopo o atendimento às escolas das Cidades. Para isso, houve um alinhamento 
das secretarias de educação, que se responsabilizaram pelos ônibus de transporte 
dos alunos para os locais de atividades, como foi o caso de Alto Bela Vista, onde os 
alunos foram transportados até a cidade de Marcelino Ramos, que sediou o evento 
pelas duas cidades

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

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.
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POR ONDE PASSAMOS

CONCÓRDIA/SC

ALTO BELA
VISTA/SC

MARCELINO
RAMOS/RS

ENTRE RIOS
DO SUL /RS
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NÚMEROS DO PROJETO
VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
PELO PROJETO “CONHECENDO OS ODS”

2.504
Quilômetros
rodados

32
Quantidade
de horas de 
execução in loco

102
Professores
capacitados

1.672
Quantidade
de pessoas
contempladas
diretamente

5
ODS trabalhados
no projeto

17
Escolas
atendidas

2
Estados
contemplados

4
Munícipios
contemplados

12
Árvores 
plantadas

1.546
Aunos impactadas 
diretamente

2.000
Materiais
entregues

16
Empregos gerados 
diretamente

24
Equipe de 
transformação

4
Secretarias 
públicas envolvidas

1
Parceria
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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

LABORATÓRIO
EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS
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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

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.
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CIRCUITO DE ATIVIDADES

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.

JOGO INTERATIVO 
Objetivo: Estimular aprendizado de forma interativa, promovendo 
reflexões sobre valores importantes para um mundo melhor, com a 
temática dos ODS.

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.

Você está familiarizado
com os ODS’s da ONU?

70,59%

29,41%

NãoSim

Já foram desenvolvidas atividades relativas 
a educação ambiental em sala de aula?

Já foram desenvolvidas atividades 
relacionadas aos ODS’s em sala de aula?

Qual a importância de se trabalhar 
esse tema em sala de aula? 

Já abordamos o tema suficientemente

Precisa ser trabalhado de forma mais consciente 

93,14%
Não Sim

6,86%

74,31%

25,69%

NãoSim

80,39%

19,61%

Quantidade de professores capacitado por cidades 

Marcelino Ramos/Alto Bela Vista

Entre Rios do Sul

Concórdia

47

32
23
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ALUNOS

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

INDICADORES

Quantidade de alunos por cidades 

Marcelino Ramos/Alto Bela Vista

Entre Rios do Sul

Concórdia

635

400
511

Pós projetoPré projeto

Conhecimento sobre a ONU

NãoSim

92,69%

7,31%

NãoSim

89,59%

10,41%

Pós projetoPré projeto

Já participou de algum programa socioambiental

NãoSim

100%

0%

Pós projetoPré projeto

Conhecimento sobre os ODS’s

NãoSim

85,90%

14,10%

NãoSim

100%

0%

NãoSim

71,35%

28,65%

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.

Visa-se que mais de 70% dos alunos nunca tinham participado de programas 
ambientais. Reforçasse a continuidade de programas que estimulem o 
aprendizado de maneira lúdica e fora do ambiente de sala de aula.



12

IMPRENSA

ALTO BELA VISTA



13

IMPRENSA

CONCÓRDIA



“Todo o novo e que vem para somar no que já trabalhamos o ano todo nos torna 
parceiros, e ficamos muito gratos por sermos convidados, o material será muito útil 
para trabalharmos durante o ano, sempre atendemos a Engie por toda a parceria. 
Agradecemos vocês por terem se deslocado para cá trazendo o projeto”

Professora Sabina - EE Básica Barragem do Passo Fundo - Entre Rios do Sul

“É um projeto importante por desenvolver a parte de preservação ambiental, ajuda 
a fomentar e plantar nas crianças a ideia de preservação ambiental”

Professor Almir - EE Básica Barragem do Passo Fundo - Entre Rios do Sul

“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

“Primeiro é muito legal ver esse movimento e essas crianças interagindo dessa maneira 
para efetivamente perceber o que são os ODS e como podemos criar essa cultura 
pensando nas próximas gerações e pensando no nosso planeta, então o movimento 
e fazer com que as crianças reflitam e pensem nos seus papéis como cidadãos para 
pensar em um mundo melhor, é muito legal e está sendo muito proveitoso, parabéns 
para quem organizou e para quem está conduzindo esse trabalho ”

Sr. Maia - Representante da Engie

14

DEPOIMENTOS



“Para a nossa região de concórdia, uma região muito hospitaleira, nós gostamos 
muito da questão da consciência ambiental do reaproveitamento de materiais, e 
principalmente levando isso para a nossa sala de aula, a conscientização para as nossas 
crianças, que disseminam esses conhecimentos para as suas casas e familiares, essas 
atitudes  agrega em benefícios posteriores para a nossa cidade, a NTICS Projetos está 
de parabéns com esse projeto e com a iniciativa, e percebemos o empenho de toda a 
equipe, esperamos que essa parceria continue em anos posteriores”

Maristella Maciel - Gerente de Educação Municipal de Concórdia

“Para nós é uma satisfação receber uma atividade que tem como por objetivo principal 
levar conhecimento para as crianças das nossas escolas municipais e estaduais, as 
informações que são levadas pela questão da sustentabilidade e como as crianças 
devem saber os cuidados com a vida atual no momento que estamos vivendo é 
importante. É extremamente resolutivo no sentido que o conhecimento prático, do 
conhecimento técnico que as crianças vivenciam e colocam em prática para aprender 
os efeitos da poluição, como se deve fazer a preservação e conservação do meio 
ambiente

O projeto é fundamental porque leva esse conhecimento na prática para que as 
crianças possam vivenciar isso e que possam de fato preservar o ambiente da forma 
adequada, situação que até então vemos gerações que não possuiam esse cuidado, 
eu acho que esse projeto se justifica pelo resultado que ele se propõe a fazer.”

Juliano  Zuanazzi - Prefeito de Marcelino Ramos

“As nossas crianças e o nosso município foram privilegiados por poderem conhecer 
esse projeto hoje e nós somos um ponto de partida de uma maneira bem agradável, 
de uma forma lúdica, interativa e  prática,  a partir disso  plantamos uma sementinha 
para a reflexão para essas práticas diárias. Todo trabalho que é feito nesse sentido 
prático e lúdico, com certeza traz um efeito maior às ações, sempre com o cuidado 
para adequar informações com a faixa etária das crianças, aguardamos um retorno 
para continuar o desenvolvimento do projeto nas escolas”

Marcia Aparecida - Secretária de educação de Marcelina Ramos
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DEPOIMENTOS
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COMPENSAÇÃO DE CO²

ENTRE RIOS DO SUL

CONCÓRDIA

MARCELINO RAMOS

Como forma de redução dos impactos do projeto, foram plantadas 4 árvores em 
Entre Rios do Sul, 4 árvores em Concórdia e 4 árvores em Marcelino Ramos

A ação foi utilizada também como forma de conscientizar as crianças sobre a 
importância da preservação do meio ambiente, e foi realizada de forma a ilustrar como 
podemos melhorar nosso planeta com pequenas ações
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FOTOS
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FOTOS



19

FOTOS



Acesse
www.ntics.com.br/conhecendoosods
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