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Prezado(a) educador(a),

É com imensa alegria que iniciamos mais um ano do 
Projeto Ecoviver.
Este Guia está organizado para melhorar a sua experiência em 
sala de aula com seus alunos e futuros agentes de transformação.
Ele está dividido em quatro partes:

(1) Apresentação do Projeto Ecoviver
O projeto, sua história, seus objetivos e sua relevância. 
(2) Apresentação da Jornada Ecoviver
As etapas da jornada, os materiais de apoio e as metodologias 
sugeridas.  
(3) Base conceitual do projeto
Textos e referências sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 
(4) Exemplos práticos
Histórias de edições passadas do Projeto Ecoviver, para inspirar 
a sua prática em sala de aula com os alunos.

Esperamos que você aceite nosso convite a embarcar na 
leitura deste Guia e, posteriormente, na vivência das atividades 
propostas pelo Projeto Ecoviver.
Acesse www.ecoviver.com.br e acompanhe as novidades 
do projeto.
Desejamos uma feliz Jornada Ecoviver.
Conte conosco para isso!

Carinhosamente,
Equipe Ecoviver.
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O Projeto Ecoviver foi criado em 2006. É viabilizado pela Lei de
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cidadania, 
e é patrocinado pelo Grupo EcoRodovias.

A cada edição anual – durante as atividades escolares –, alunos(as) 
e professores(as) que estão envolvidos no projeto realizam ações 
de transformação socioambiental no entorno da sua comunidade 
escolar, por meio de atividades relacionadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e das artes cênicas.

O projeto promove e realiza atividades de formação de
professores(as), reuniões de organização e mostras artísticas 
de teatro, gerando reflexão, senso crítico e mudança de
comportamento.

O Projeto Ecoviver envolve professores(as), alunos(as) 
e comunidades de escolas públicas dos municípios dos estados 
de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo.

Os objetivos do projeto são:

 Sensibilizar professores(as) e alunos(as) de escolas públicas 
para o desenvolvimento de um novo olhar acerca do território em 
que vivem, com o aprofundamento sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU.
 Fomentar a reflexão e o debate sobre as questões da atualidade.

PROJETO ECOVIVER
apresentação

 Despertar a sensação de pertencimento da comunidade e estimular 
o exercício da cidadania.
 Proporcionar intervenções na escola, na comunidade ou no bairro, para 
democratizar a arte e a cultura.

A Jornada Ecoviver é a proposta metodológica do projeto.
Baseada na gamificação da educação, ela é composta por cinco
etapas: Início, Descobrir, Planejar, Agir e Nossa História. Com
abordagens ativas (como a sala de aula invertida e o storytelling)
e materiais de apoio (como tabuleiro, cards, fichas e murais), as
etapas proporcionam um aprendizado leve e divertido que culmina
na conclusão do projeto com as mostras teatrais.

Essas atividades permitem o desenvolvimento dos participantes,
desafiando-os a elevar competências como criatividade,
protagonismo, empatia e colaboração.

Projeto Ecoviver
www.ecoviver.com.br
www.facebook.com/jornadaecoviver   
www.instagram.com/projetoecoviver

Parte 1
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JUL / AGO 

PROJETO ECOVIVER
apresentação
Educador(a), você pode utilizar esta página para acompanhar a realização 
de cada etapa em sua escola.
Convidamos você a compartilhar esta programação e os registros de cada
etapa com a coordenadora local do Projeto Ecoviver.

Nome da escola: _____________________________________________

Professor(es): ______________________________________________

Reunião na Secretaria
Parceria com a rede de ensino 

do município: Secretaria 
Municipal ou Estadual de 

Ensino.

__/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__

Reunião de apresentação
Apresentação do projeto aos 

professores e professoras 
envolvidos.

Work 1
Formação dos professores(as) 

sobre Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e sobre a metodologia 

do Projeto Ecoviver.

Work 2
Oficina para formação  

dos professores e professoras 
sobre teatro nas escolas.

Certificação dos professores(as)
Critério mínimo: ter participado de ao menos uma 
formação (4 horas) e ter colocado os ensinamentos 

em prática nas escolas. Importante ter realizado 
a Mostra na Escola.

Jornada Ecoviver
Nas escolas, professores(as) e alunos(as) 
realizam as atividades, enquanto 
a coordenadora local acompanha, orienta 
e recolhe os registros (fotos e informações). 

Descobrir
 

__/__/__

Planejar 
  

__/__/__

Agir __/__/__

Nossa História 

Mostra de Teatro
 

__/__/__

  

    

__/__/__

  
  

FEV / MAR MAR / ABR ABR / MAI MAR a ago

NoV / DEZ

Entrega para 
o responsável: __/__/__

…

…

Mostra na Escola
Alunos(as) e professores(as) 
realizam atividades de teatro 
e apresentam as peças nas 

escolas. Coordenadoras 
acompanham e recolhem. 

registros.
__/__/__

JUL / AGO SET / OUT 

Mostra na cidade
Alunos(as) e professores(as) 
realizam a Mostra na Cidade 

junto com o espetáculo 
profissional.

__/__/__

Acesse www.ecoviver.com.br e confira esta 
página no arquivo eletrônico.

Parte 1
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Manter alunos motivados e constantemente 
interessados é um dos grandes desafios 
vivenciados no cotidiano escolar. 

Para lidar com esses desafios, cada vez 
mais os(as) educadores(as) precisam tornar 
o processo de aprendizagem capaz de 
proporcionar experiências estimulantes e de 
encorajar o aluno a buscar o saber de modo 
autônomo.

Pensando nisso, o Projeto Ecoviver 
apoia educadores(as) a proporcionar 
essas experiências por meio do uso de 
metodologias ativas. 

Você, seus alunos e alunas estarão 
conectados por meio de ações que, além de 
promover o aprendizado e o amadurecimento 
da consciência de cidadão também 
incentivarão o cultivo de relacionamentos 
mais profundos: do aluno com seus colegas 
e amigos, com a escola, com a comunidade, 
com seus vizinhos e, principalmente, com 
você, o grande mentor dessa jornada.

Lembre-se: para essas atividades serem de 
fato impactantes é importante que elas sejam 
experiências únicas. Você deverá considerar 
os recursos e o ambiente em que estão 
inseridos para construir ações compatíveis 
com o momento de aprendizagem dos seus 
alunos e alunas. As atividades têm diversos 
propósitos e objetivos e, entre eles, está 
o desenvolvimento de competências dos 

NA PRÁTICA: em 2004, uma parceria 
entre o governo, estados e territórios 
australianos visou apoiar as escolas 
e suas comunidades a se tornarem 
sustentáveis. Hoje, mais de 2.000 
unidades de educação do país participam 
do programa e relatam reduções de até 
80% na coleta de resíduos, de até 60% no 
consumo de água, e economia de 20% no 
uso de energia, com redução proporcional 
das emissões de gases de efeito estufa.

Saiba mais em: 
http://bit.ly/iniciativaaustraliana
LEIA TAMBÉM: COLETIVO EDUCAÇÃO 
A volta ao mundo em 13 escolas – Sinais 
do Futuro no Presente. São Paulo: 
Fundação Telefônica, 2013. Disponível 
em: http://educ-acao.com/wp-content/
uploads/2013/10/LIVRO_Educacao
 

alunos e alunas, para que se tornem mais 
conscientes de suas responsabilidades.

As principais competências a serem 
desenvolvidas no Projeto Ecoviver são:

Criatividade
Protagonismo
Empatia
Colaboração

Criatividade – Ao ativar a criatividade, os 
alunos usam referências das informações 
com as quais são 
“bombardeados” 
diariamente por meio 
das diversas mídias e o 
acesso à internet para criar 
algo novo, buscar novas 
utilizações para o que já existe e inovar na 
maneira como expressam suas ideias. 

Protagonismo – Este termo, muito utilizado 
no teatro, na novela e no 
cinema, relaciona-se muito 
bem com a prática educativa, 
pois evoca a participação do 
aluno em todas as fases do 
processo educativo, desde 
a elaboração e execução 
até a avaliação das ações 
propostas. Ao colocar o jovem como 
elemento central do processo, estimulamos 
a sua participação social na comunidade.

PROJETO ECOVIVER
competências desenvolvidas

Empatia – Ao se colocar no lugar do outro 
para pensar suas práticas, o(a) aluno(a) 
aprende que deve pensar em todo um 

ecossistema de ambientes 
e relações para promover 
a transformação. O que ele 
fizer de bom hoje pode deixar 
legados para todos. Além disso, 

ao construir relações mais empáticas, 
os alunos(as) aprendem a dialogar e a reagir 
às opiniões de colegas de outro modo, 
o que influencia na construção do projeto 
e na convivência.

Colaboração – O trabalho 
em equipe permite que 
cada um reconheça 
seus potenciais e as 
habilidades dos outros. 
Assim, as tarefas são 
cumpridas com mais 
rapidez e eficiência, gerando confiança 
entre os colegas do grupo. Os(as) alunos(as) 
trocam experiências e somam aos seus 
repertórios pessoais conhecimentos 
e habilidades uns dos outros.

Parte 1
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PROJETO ECOVIVER
Base metodológica
A Jornada Ecoviver é uma proposta 
metodológica inovadora. 
Trata-se de um jogo para que a turma 
consiga alcançar a realização de um projeto 
ou ações em sua escola. 

A abordagem da gamificação é a base de 
sustentação da Jornada Ecoviver. 

Gamificar significa usar mecanismos 
e dinâmicas de jogos para engajar 
pessoas, resolver problemas e melhorar 
o aprendizado. É uma abordagem que 

De acordo com o objetivo estabelecido, 
diferentes conjuntos desses elementos 
podem ser mobilizados. Esses elementos 
simbólicos podem ser complementados com 
o uso de metáforas, o que torna
a linguagem altamente atraente para os jovens 
e proporciona uma experiência de imersão.

É importante ressaltar que uma atividade 
ou ação gamificada nem sempre é um 
jogo, pois pode conter apenas elementos 
deste. Também não se deve utilizar o 
termo “brincadeira”, pois ele remete a um 
passatempo sem grande responsabilidade.

pretende tornar a sala de aula um local 
interativo, divertido e atual. 

Utilizando elementos comuns em jogos, 
como regras, avanço de etapas, desafios, 
tomada de decisão, entre outros, ela é uma 
tendência mundial quando o assunto é 
aprender na prática, de forma divertida 
e real. 

A gamificação usa nos processos 
educativos elementos presentes nos jogos, 
tais como:

Projetos de longo prazo podem ocasionar 
desinteresse nos participantes conforme 
o tempo vai passando. No entanto, com 
o uso desses elementos, é possível ampliar 
o interesse dos alunos e alunas a respeito 
das ações desenvolvidas, facilitar a identificação 
com os momentos de conclusão e de 
recompensa e, ainda, gerar expectativa para 
as próximas fases.

A gamificação tem a grande vantagem de 
proporcionar aquela agradável sensação de 
diversão ao mesmo tempo em que desencadeia 
o desenvolvimento de alguma habilidade.

Personificação Regras Objetivos Pontos Recompensas NA PRÁTICA: criado pelo professor de 
física Shawn Young, o Classcraft é um 
modelo de gamificação das salas de aula: 
os(as) alunos(as) recebem ou perdem 
pontos de experiência (“XP”) de acordo com 
o que fazem durante as aulas. Fazer lição 
de casa, tirar nota máxima nas provas e não 
fazer bagunça, por exemplo, rendem pontos 
de “XP”. Por outro lado, chegar atrasado, 
atrapalhar o professor ou ser pego colando 
rendem penalidades de experiência.

Saiba mais em: https://amandaribeiro.atavist.
com/gamificacao-das-salas-de-aula

LEIA TAMBÉM: ALVES, Flora. Gamificação – 
como criar experiências de aprendizagem
engajadoras. São Paulo: DVS Editora, 2015.
McGONIGAL, Jane. A realidade em jogo. 
Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.
 

Parte 1
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jornada ECOVIVER
apresentação
A Jornada Ecoviver é uma proposta 
metodológica inovadora. Trata-se de um 
jogo para que a turma consiga alcançar 
a realização de um projeto ou ações em 
sua escola.

Baseada na gamificação da educação, ela 
é composta pelas seguintes etapas: Início, 
Descobrir, Planejar, Agir e Nossa História. 
Com abordagens ativas (como a sala de 
aula invertida e o storytelling) e materiais de 

Em cada uma das etapas, você vai usar 
alguns materiais de apoio e nós vamos 
sugerir algumas metodologias para 
a condução das atividades. 

Nas páginas seguintes, apresentamos 
esses materiais e metodologias e os 

A Jornada Ecoviver está 
dividida nas seguintes etapas:

• Início da jornada
• Descobrir
• Planejar 
• Agir
• Nossa História
• Mostras de teatro

Parte 2

apoio (como tabuleiro, cards, fichas 
e murais), as etapas fluem até a conclusão 
do projeto, com as mostras teatrais.

O desafio dos(as) professores(as) e alunos(as) 
envolvidos no Projeto Ecoviver é o de buscar 
alternativas para transformar a escola ou 
o entorno em um ambiente mais sustentável 
e, ao final, montar uma peça teatral, alinhada 
com o tema trabalhado pelo grupo. A peça 
é apresentada no encerramento do projeto.

personagens Ana e Pedro, que vão ajudar 
a deixar o caminhar mais divertido e cheio 
de sentido. 

Em seguida, apresentamos cada uma das 
etapas, no que elas consistem e os materiais 
e metodologias apropriados para cada uma. 
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jornada ECOVIVER
personagens

Parte 2

Em vários lugares – não muito distantes 
daqui –, os jovens estão se mobilizando 
para transformar o meio em que vivem. Eles 
perceberam que as questões relacionadas 
à sustentabilidade são urgentes e que 
todos precisam se envolver para ter uma 
vida mais sustentável. E eles perceberam 
também que para cumprir essa missão vão 
precisar aprender muitas coisas novas, 
além de tomar atitudes que antes não 
pensavam ser necessárias. Agora, dois 
desses corajosos jovens estão aqui, na sua 
escola, para ajudar vocês a se tornarem 
agentes da transformação. A Ana e o Pedro 
vão guiá-los nessa grande aventura que é 
descobrir novas ações de sustentabilidade!

Eu sou 
o Pedro.

E eu sou 
a Ana.

Juntos, nós e nossos colegas, 
fizemos algumas ações nas nossas 
escolas que transformaram nossas 

vidas e nos tornaram agentes  
da transformação. 

Aprendemos muitas coisas 
interessantes, mas sabemos 

que ainda precisamos 
aprender mais.

Agora, aqui na sua cidade, 
queremos descobrir um caminho 

para torná-la um lugar melhor,          
e precisamos muito da sua ajuda. 

Queremos que vocês sejam agentes 
da transformação, como nós. 

Para começar, vamos explicar todos 
os elementos para realizarmos nossa 
jornada em busca da transformação: 

1) A trilha da Jornada Ecoviver, 2) Os cards 
que serão lidos em cada etapa, 3) O Mural 

de Evidências, e 4) Nossos acordos.

Antes de finalizar nosso primeiro encontro, 
gostaria de dizer que estamos contando 

com a sua colaboração. Juntos, podemos 
transformar o mundo em um lugar melhor 

para nós e para as futuras gerações.
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jornada ECOVIVER
materiais de apoio

Parte 2

Tabuleiro – O tabuleiro é uma representação 
gráfica das etapas que serão realizadas e 
concluídas, e deve ficar exposto em um local 
de fácil acesso, previamente combinado entre 
professor(a) e alunos(as). 

Cards – Os cards são as cartas de cada etapa do 
jogo. Neles, você encontrará as informações para 
a condução de cada uma delas. Existe um modelo de 
card para o(a) professor(a) e outro para o(a) aluno(a), 
sempre sinalizados por uma sequência numérica 
(1, 2, 3, 4 e 5). Perceba que as orientações se 
complementam e, por isso, será sempre necessária 
a leitura dos dois cards antes de iniciar a etapa. 
Você poderá destacá-los do material de apoio deste 
Guia para uso em sala.

Ficha de competências – Seus alunos e alunas serão, 
ao final da Jornada, agentes da transformação, 
mas para isso precisarão desenvolver as 
competências indicadas no projeto. A Ficha de 
competências deve subsidiar uma roda de diálogo 
com os(as) alunos(as) na etapa “Nossa História”.

Baralho dos ODSs – Um jogo de cartas 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, caso você queira usá-los de 
forma mais visual com os(as) alunos(as).

personagens da jornada – Ana e Pedro são agentes da 
transformação e vão apoiar os seus diálogos com os(as) 
alunos(as) ao longo da Jornada. Sugerimos que você 
os utilize para gerar identificação com os estudantes 
envolvidos no projeto.

Tabela de Plano de Ação – Esta tabela 
será utilizada na etapa “Planejar”, é um 
modelo para você se inspirar e orientar 
os(as) alunos(as).

Conheça cada um dos materiais de apoio da Jornada.
Na parte final do Guia, eles estão encartados para você poder usar da forma que 
achar melhor. 



2322

jornada ECOVIVER
metodologias

Parte 2

Em cada etapa da Jornada, você vai organizar os(as) alunos(as) e a sala da forma 
que avaliar pertinente para cada contexto. Nós sugerimos aqui algumas abordagens 
metodológicas que você pode utilizar para promover os diálogos sobre 
o projeto.

Sala de aula invertida 
Ideal para a etapa Descobrir
Na metodologia da Sala de Aula Invertida, 
a proposta é promover aulas menos 
expositivas e mais produtivas 
e participativas, pois o estudo da matéria 
acontece antes do encontro em sala, 
incitando, assim, o raciocínio prévio 
e elevando o papel do(a) professor(a), 
que muda de expositor(a) de conteúdo 
para mediador(a) do conhecimento. O(a) 
professor(a) fica com a responsabilidade 
de fornecer os temas, os caminhos para 
a pesquisa e os materiais para o estudo. 
Porém, o(a) aluno(a) 
é responsável por 
buscar o entendimento, 
colocando-se em uma 
postura de protagonista 
de sua aprendizagem 
e comprometida com 
o conhecimento. Logo, 
sobra mais tempo para 
discussões e exercícios em sala. Na Jornada 
Ecoviver, os(as) alunos(as) terão tarefas 
relevantes a serem feitas antes do encontro 
em sala de aula, e isso vai permitir que eles 
sejam os pesquisadores e os expositores do 
conteúdo, enquanto você fará a mediação 
e direcionamento dos diálogos.

STORYTELLING
Ideal para a etapa Nossa História
Contar histórias é uma das mais 
antigas e eficientes formas de 
comunicação. Mesmo em um 
contexto repleto de tecnologias, as 
pessoas se conectam em histórias 
para compartilhar experiências, 
aprender, aprofundar a visão de 
mundo, alimentar a criatividade, buscar 
sentidos, produzir analogias e gerar 
identidade. 
O compartilhamento de conhecimentos por 
meio de histórias (storytelling) já é aplicado 
no contexto de aprendizagem de diversas 
formas. Histórias são a base da construção 
do conhecimento, o alicerce da memória 
e da aprendizagem, além de gerarem 
empatia e proporcionarem novas perspectivas. 
Na Jornada Ecoviver, a narrativa está toda 
relacionada com instrução e informação.
O formato storytelling possibilita que você 
crie histórias junto com seus alunos 
e alunas e utilize os personagens como 
meio de chamar a atenção para assuntos 

ESTUDOS DE CASO
Ideal para a etapa Planejar
É muito importante que você considere 
nas atividades o contexto territorial e o 
conhecimento prévio de sua turma. 
Um modo interessante de levá-los a ampliar 
o conhecimento sobre determinado tema 
que venha a ser necessário para a Jornada 
é por meio do estudo de 
caso. Você terá acesso 
– neste Guia do(a) 
Educador(a), na seção 
“Exemplos Práticos” – 
algumas indicações de 
cases, boas práticas e 
ações que foram realizadas com sucesso 
por alunos(as) em contexto escolar. Utilize 
esses e também outros materiais, tais 
como reportagens sobre algum episódio 
relacionado a projetos de sustentabilidade 
ou relacionado aos ODSs que tenha ocorrido 
em sua região. Assim, você promoverá 
a análise crítica em seus(suas) alunos(as) 
e também despertará a identificação 
e o empoderamento, no sentido de que 
eles também se sintam capazes de realizar 
ações sustentáveis no seu entorno.

Acesse www.ecoviver.com.br para conhecer 
outros exemplos inspiradores.

que queira evidenciar. Veja que 
o seu papel é ser mentor desses 
alunos, de modo a permitir que eles 
se desenvolvam pelo caminho que 
você os direcionar. Para garantir 
que sejam protagonistas do próprio 
aprendizado, é preciso atribuir 
responsabilidade a eles.

NA PRÁTICA: na Universidade de Harvard, 
por sua vez, professores de Matemática 
conduziram um estudo de dez anos em suas 
aulas de Cálculo e Álgebra e descobriram que 
alunos inscritos em aulas com metodologia de 
salas invertidas obtiveram ganhos de 49% 
a 74% na aprendizagem em relação aos 
alunos(as) inscritos em aulas tradicionais. 

Saiba mais em: http://www.cartaeducacao.
com.br/reportagens/como-funciona-a-salade-
aula-invertida/ 
LEIA TAMBÉM: BERGMANN, Jonathan; 
SAAMS, Aaron. Sala de Aula Invertida: uma 
metodologia ativa de aprendizagem. 
São Paulo: LTC, 2016.
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jornada ECOVIVER
etapas

etapa início da jornada

Parte 2

DICA: sugerimos que você realize esta etapa em algum espaço da escola em que possa 
fazer uma roda. Se ficar na sala de aula, organize-a em formato de “U” ou divida os(as) 
alunos(as) em grupos. 

Esta etapa é muito importante, pois tem 
como objetivo apresentar aos alunos 
e alunas a Jornada Ecoviver, e isso inclui falar 
sobre: os objetivos da Jornada, as etapas 
que fazem parte dela, as regras do jogo 
e também alguns acordos para cada etapa.

Sugerimos que esta etapa tenha duas partes:

Parte 1 – Fale sobre o Projeto Ecoviver 
e sobre a importância que ele assume para 
os(as) alunos(as) e para a comunidade em 
que estão inseridos. Sugerimos que fale 
aos alunos e alunas sobre a Jornada e as 
etapas que deverão passar ao longo dela. 
Comente sobre o tempo de execução das 
etapas e aproveite para estabelecer alguns 
combinados.

 Nas tarefas em grupo, todos os integrantes 
devem contribuir em todas as atividades.
 É imprescindível que tragam prontas 
para a aula as tarefas que foram solicitadas 
para serem feitas em casa.
 O comprometimento e a seriedade 
deles são elementos muito importantes para 
que o projeto possa ser concluído com 
êxito, mas também é importante que eles 
se divirtam.

 A cada etapa, ocorrerá nova divisão 
da turma em grupos, para que eles possam 
trabalhar com colegas diferentes durante 
a Jornada.

Parte 2 – Os(as) alunos(as) deverão 
construir o “Mural de Evidências” – sugerimos 
um modelo encartado no material de apoio –  
onde eles anexarão as informações, as fotos, 
os relatórios, os textos etc. sobre 
o desenvolvimento de cada etapa. 
O Mural de Evidências deverá ser colocado 
ao lado do tabuleiro, para que possam 
identificar em qual etapa estão da Jornada. 
Defina juntamente com os(as) alunos(as) um 
bom lugar para colocar o mural e também 
como ele deverá ser construído; pode-se 
usar cartolinas, papel kraft, folhas sulfite etc. 
Para torná-lo mais atraente, pode-se usar 
colagens de jornais, revistas e qualquer 
material reciclável ou reutilizável.

DICA: lembre-se de incentivar o máximo 
possível o uso de materiais recicláveis ou 
reaproveitáveis: folha de sulfite de papel 
reciclado, papelão usado, garrafas PET
 etc., para contribuir com a identidade do 
projeto.

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
• Personagens
• Tabuleiro
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DICA: nesta etapa, será feita a divisão das equipes. Recomendamos cerca de 4 a 6 equipes 
por turma. Lembre-se de que a cada etapa os grupos devem ficar diferentes. Então, por 
esse motivo, sugerimos que você anote a formação inicial dos grupos para evitar que fique 
muito parecida nas demais etapas.

Nesta etapa, você vai apoiar os(as) alunos(as) na descoberta de questões que o mobilizam 
para a construção do projeto. Você deve partir de um diagnóstico do território aplicado aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

METODOLOGIAS
Nesta etapa você pode usar:
SALA DE AULA INVERTIDA

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
Tabuleiro • Cards da etapa • Mural de 
Evidências • Baralho ODSs

ETAPA PLANEJARETAPA descobrir

Nesta etapa, você vai apoiar os(as) alunos(as) a pensarem no plano de ação para a 
execução do projeto.

METODOLOGIAS
Nesta etapa você pode usar: 
ESTUDO DE CASO

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
Tabuleiro • Cards da etapa • Tabela do 
Plano de Ação • Mural de Evidências

Parte 2

jornada ECOVIVER
etapas
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ETAPA agir

Nesta etapa, vocês vão colocar a mão na massa e realizar as ações previstas no plano. 
Lembre-se de trabalhar com organização, registros e prazos bem pactuados para que 
o trabalho do grupo flua.

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
Tabuleiro • Cards da etapa • Tabela do 
Plano de Ação • Mural de Evidências

METODOLOGIAS
Nesta etapa você pode usar: 
STORYTELLING

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
Tabuleiro • Cards da etapa • Mural de 
Evidências • Ficha de competências

ETAPA nossa história

Nesta etapa, vocês vão resgatar os registros do Mural de Evidências e vão contar a história 
de transformação que a turma viveu. Você vai ajudá-los a recompor os registros e a tirar do 
processo as muitas questões que surgiram com a execução do projeto.

Parte 2

jornada ECOVIVER
etapas
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ETAPA mostras de teatro

Nesta etapa, você utilizará os registros do processo da Jornada para buscar inspiração 
para uma peça de teatro. Lembre-se que eles não precisam recontar a história cronológica 
do que fizeram, mas devem usar um tema, episódio ou questão que emergiu ao longo do 
trabalho com o projeto para inventar uma história.

MATERIAIS
Nesta etapa você vai usar:
• Guia de Teatro

Base conceitual do projeto
objetivos de desenvolvimento sustentável da onu

Parte 3

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org
Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

| Non o�cial translation made by UNRIC Brussels (September 2015) 

ERRADICAR 
A POBREZA

ERRADICAR 
A FOME

SAÚDE 
DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

IGUALDADE 
DE GÉNERO

REDUZIR AS 
DESIGUALDADES

ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

PROTEGER A 
VIDA MARINHA

PROTEGER A 
VIDA TERRESTRE

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

AÇÃO 
CLIMÁTICA

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS

Os ODSs da ONU descrevem os 17 principais desafios de desenvolvimento sustentável 
para a humanidade. Eles foram criados em 2015 e atualizam os Objetivos do Milênio.

Os 8 Objetivos do Milênio

O propósito dos ODSs é garantir uma vida 
sustentável, pacífica, próspera e equitativa 
na Terra para todos, agora e no futuro.
Em setembro de 2015, líderes mundiais 
reuniram-se na sede da ONU, em Nova Iorque, 
e decidiram um plano de ação para erradicar 
a pobreza, proteger o planeta 
e garantir que as pessoas alcancem a paz 
e a prosperidade: a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém 
o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) e suas 169 metas.
Com a Agenda 2030 e os ODSs, estes 
líderes entendem que para pôr o mundo em 
um caminho sustentável é urgentemente 
necessário tomar medidas ousadas 
e transformadoras. 

Sendo assim, os ODSs constituem uma 
ambiciosa lista de tarefas para todas as 
pessoas, em todas as partes, a serem 
cumpridas até 2030. Se cumprirmos suas 
metas, seremos a primeira geração 
a erradicar a pobreza extrema e iremos 
poupar as gerações futuras dos piores 
efeitos adversos da mudança do clima.

Parte 2

jornada ECOVIVER
etapas
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A Plataforma Agenda 2030 é um convite 
a todas e todos para embarcar nessa jornada 
coletiva – sem deixar ninguém para trás.

A Educação e os ODSs

“A educação pode e deve contribuir para 
uma nova visão de desenvolvimento global 
sustentável“
(UNESCO, 2015)

A UNESCO, como agência especializada 
das Nações Unidas para a educação, 
é responsável por liderar e coordenar 
a Agenda da Educação 2030, que é parte de 
um movimento global para erradicar 
a pobreza até 2030 através dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

A educação, essencial para atingir todos 
esses objetivos, tem um objetivo dedicado 
a ela. O Objetivo 4 visa “Assegurar 
a educação inclusiva e equitativa de 
qualidade e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para 
todos”. O Marco de Ação da Educação 
2030 oferece orientações para 
a implementação desse objetivo ambicioso 
e seus compromissos. 

“É necessária uma mudança fundamental 
na maneira como pensamos o papel da 
educação no desenvolvimento global, 
porque ela tem um efeito catalizador sobre 
o bem-estar das pessoas e para o futuro 
do nosso planeta [...]. Agora, mais do que 
nunca, a educação tem a responsabilidade 
de se alinhar com os desafios e aspirações 
do século XXI e promover os tipos certos de 
valores e habilidades que irão permitir um 

crescimento sustentável e inclusivo e uma 
convivência pacífica”. 
Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO

* Textos reproduzidos de materiais da ONU 
Brasil e da Plataforma Agenda 2030. 

Para saber mais

ODSs no site da ONU: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/   
Plataforma Agenda 2030: 
http://www.agenda2030.com.br/  

Vídeos sugeridos*
* Disponíveis no Youtube

Não deixar ninguém para trás 
https://www.youtube.com/
watch?v=HLG6RIprRzU

A maior lição do mundo
https://www.youtube.com/
watch?v=nYUhQqqsK1M

Números em ação 
https://nacoesunidas.org/video-objetivos-
globais-numeros-em-acao/  

Entendendo as dimensões do 
desenvolvimento sustentável 
https://www.youtube.com/
watch?v=pZ2RsinirlA

Parte 4

exemplos práticos e inspiradores

Aprendendo com os indígenas
Escola: E.M. Domingos Soares de Oliveira
Município: Praia Grande (SP)
Professores(as) envolvidos(as): Patricia Karla 
Cespede, Maria Aparecida Faro de Barros 
Gervasio.

Os alunos e alunas buscaram compreender 
as transformações ocorridas na comunidade 
e no bairro ao longo do tempo. Fizeram 
pesquisas sobre a história do povoamento 
do litoral paulista, levantamento bibliográfico, 
entrevistas com os familiares indígenas, 
visitas a aldeias da região e receberam 

o Cacique na escola. O projeto contou com 
palestras, exposições e ações sociais. Teve 
apoio do Professor e Historiador Rafael 
da Silva do Porto Aprendiz, das ONGs 
Vivência na Aldeia e Semeare apoio ao 
Indígena, além de um grupo de veterinários 
voluntários, de famílias e da comunidade 
escolar.

Peça apresentada: Aprendendo com os 
indígenas o respeito às tradições, 
à diversidade cultural e ao ambiente.
A peça tratou da importância do povo 
indígena na história do Brasil. Mostrou como 
esse povo foi desprezado pela modernidade 
e o quanto sofrem para cultivar sua cultura 
e suas tradições. A mensagem principal 
é a importância dos indígenas para 
a diversidade e a cultura brasileira, 
na preservação e respeito à natureza. 
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Uma escola arborizada
Escola: E.M. Teotônio Vilela 
Município: Cascavel (PR)
Professora envolvida: Valéria dos Santos

Os alunos e alunas se propuseram a dois 
desafios: arborizar a escola e reutilizar 
cortinas usadas para a confecção de bolsas 
retornáveis.  

A Secretaria do Meio Ambiente foi parceira 
do projeto, levando mudas de árvores de 
sombra e frutíferas para a escola; uma 
empresa fez os buracos para realizar 
o plantio das mudas; e a costureira Edi 
Teresinha dos Santos confeccionou as 
bolsas, que foram entregues para as famílias 
com o intuito de conscientizar a comunidade 
sobre o uso de sacolas plásticas. 

Peça apresentada: O que eu faço com 
o LIXO?
A montagem trouxe dados e informações 
sobre o excesso de lixo no planeta e buscou 
sensibilizar o público para a regra dos 4 R’s: 
Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reflorestar.

Vamos acabar com as 
desigualdades
Escola: E.M. Calouste Gulbenkian
Município: Rio de Janeiro (RJ)
Professora envolvida: Danielle Maranhão

Os(as) alunos(as) destacaram a questão do 
bullying por orientação sexual e de gênero. 
Eles distribuíram cartazes nas escolas 

e fizeram a “Campanha do abraço”, que 
contou com uma visita à escola do primeiro 
segmento para conversas e ações com 
alunos mais novos. A história foi contada 
através de batalhas de rimas, rodas de 
conversa e diálogos.

Peça apresentada: Um dia a Casa Cai.
A montagem mostra uma família dividida, 
porque primos têm uma orientação sexual 
diferente do resto da família e sofrem 
bullying. Um dos jovens descobre que gosta 
de uma pessoa do mesmo sexo 
e “a casa cai”. A obra busca combater 
as desigualdades e fomentar o respeito 
às diferenças. 
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Música pela sustentabilidade
Escola: E.M.E.F. Dr. Fernando Corrêa Ribas
Município: Jaguarão (RS)
Professores(as) envolvidos(as): Mari, Sandra 
e Silvia, com participação de todos(as) 
professores(as) da escola.

.

Os(as) alunos(as) fizeram pesquisas, 
formalizaram parcerias e planejaram 
palestras. Plantaram árvores e flores; 

pintaram o muro da escola 
e os brinquedos da praça; construíram 
bancos com reciclagem de paletes; fizeram 
mesas e bancos para serem usados em 
atividades de lazer; e montaram uma 
canaleta para proteção da chuva. Além 
disso, cuidaram das tabelas de basquete 
e da quadra da escola. 

Peça apresentada: Musical “Funk da 
sustentabilidade”.
Uma performance que utiliza a dança 
contemporânea como objeto de 
comunicação e expressão. Além da dança, 
o espetáculo utiliza projeções como recursos 
cenográficos para ilustrar a proposta 
e o desenvolvimento do projeto.

Alimento é vida
Escola: E.M.E.B. João Geraldo dos Santos
Município: Itaquaquecetuba (SP)
Professores(as) envolvidos(as): Fabiene, 
Elaine e Claudia.

Os(as) alunos(as) criaram a “Amarelinha do 
Ecoviver”, onde representaram as etapas 

que deveriam percorrer até finalizar o projeto 
na escola. Criaram uma horta para aprender 
como cultivar alguns alimentos. Aprenderam 
que o alimento é fundamental para a vida e o 
bem-estar e que muitas vezes consideramos 
lixo o que é – na verdade – desperdício.

Peça apresentada: Aprendendo a conviver.
Uma família migrando do Nordeste resolve 
vir para São Paulo tentar uma vida melhor. 
No novo Estado, se deparam com 
o desemprego e – em meio a esta situação – 
buscam no lixo um meio de sobreviver.
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Não estamos sós
Escola: Escola Rural Municipal Lilian Viana
Município: São José dos Pinhais (PR)
Professores(as) envolvidos(as): Cristiane 
Gomes da Costa dos Santos, Célia Maria 
Ferreira dos Santos Gomes, Simone Antunes 
Pereira Dallavale, Maria de Fátima da Silva 
Nogozzeky (Diretora), e Adriana Maria 
Vanderlinde (Diretora auxiliar).

Os(as) alunos(as) assistiram ao vídeo “Como 
enfrentar o bullying sem partir para a briga” 

e realizaram atividades em grupo. 
Foram distribuídas pesquisas para as 
famílias dos alunos e a discussão ganhou 
relevância. Os alunos e alunas prepararam 
cartazes de conscientização. A ação contou 
com parceria de outras escolas locais e um 
projeto de inscrição no programa “Escolas 
Associadas da Unesco”.

Peça apresentada: Sozinhos.
Em um planeta distante, uma genuína família 
decide ter um filho e a notícia é recebida 
com muita alegria e ansiedade. 
O tempo passa e a cegonha chega trazendo 
uma novidade que vai mexer com todos 
os habitantes daquele planeta. Será que 
podemos ser os mesmos, para sempre?

Sustentabilidade 
e reaproveitamento 
Escola: E.M.E.F. Constantino José Vieira 
Município: Guarapari (ES) 
Professores(as) envolvidos(as): Rosenir 
Aparecida Contarini Honorato, Nelcy 
Rodrigues Carminati, Lucia Flavia Bastos 
Prucoli, Keila Diniz Cesar Moraes e Anapaula 
Mendes da Silva. 
Diretora: Regina Célia Pereira dos Santos

Os(as) alunos(as) trabalharam com 
os animais e as paisagens de Guarapari, 
abordando a sustentabilidade 

e o reaproveitamento de materiais. 
Eles prepararam bonecos, chaveiros e tags 
utilizando material reciclado e criaram 
brinquedos com material reciclado (caixas 
de sapato, canudinhos, tinta e bolinha). 
A turma inovou criando um circuito para 
realização de atividades físicas com pneus 
e bandeiras, que será utilizado pelos(as) 
alunos(as) e aberto à comunidade. 
Todo material (pneus, tintas, cabos de 
vassoura e bandeiras) foi obtido com 
doações e reutilizado. A construção 
do circuito de atividades físicas contou com 
a participação de vários parceiros: 
funcionários da escola, pais e comunidade.

Peça apresentada: Sala de Aula Invertida.
A montagem buscou sensibilizar o público 
para a questão da reutilização de materiais, 
mostrando a história de um professor 
de artes, que improvisou na sala de aula
quando alunos propuseram usar madeira 
de reuso para uma atividade. 
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Nossa escola sustentável
Escola: E.M.E.B. Mario de Andrade.
Município: São Bernardo do Campo (SP)
Professora envolvida: Rita Bonesi.

 

Os(as) alunos(as) estabeleceram como 
desafio a economia de água na escola, 
a reciclagem e o reaproveitamento de 
materiais. Eles escreveram cartas 
e mantiveram correspondências com os 
professores para explicar sobre o projeto. 

Limparam as caçambas da escola para 
adesivá-las; visitaram um Centro de Triagem 
de materiais recicláveis e ofereceram a 
outras salas caixas de papelão para que os 
papéis 
a serem descartados fossem encaminhados 
para reutilização ou reciclagem. 
Eles realizaram ações de sensibilização 
sobre a economia da água em locais 
estratégicos, como banheiros e bebedouros.

Peça apresentada: Nossa escola 
é sustentável.
A montagem foi desenvolvida para contar 
a história vivida na escola desde o início do 
projeto. A narrativa foi apresentada pelos 
alunos e alunas com a ajuda de cartazes 
para ilustrar o percurso. Uma música 
promove uma interação com a plateia.

MATERIAL  
DE APOIO DA

JORNADA 
ECOVIVER
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Professor(a), este é apenas um modelo para você se inspirar          
para ajudá-lo(a) na construção do Plano de Ação. É importante que 

seja um único plano para toda a turma. 
Acesse www.ecoviver.com.br e confira 
esta página no arquivo eletrônico.

Plano de ação

ação Revitalização das áreas 
externas da escola.

Objetivo Tornar os ambientes comuns 
mais agradáveis e atrativos.

passos Quem serão os responsáveis
data do início  
da execução

data do final  
da execução

Parceiros Recursos necessários

1) Revitalização das 
áreas externas da 
escola.

Alunos(as) e professores(as) 
do 6º ano. 15/05 16/05 Equipe de limpeza 

da escola. Materiais de limpeza.

2) Pintura das paredes. Pais e alunos(as) do 6º ano. 18/05 19/05 Loja de tintas do 
bairro.

Latas de tinta 
e pincéis.

3) Plantio de mudas. Alunos(as) 
e professores(as) do 6º ano. 22/05 25/05

Horto municipal ou 
Secretaria do Meio 
Ambiente.

Terra, mudas de plantas, 
sementes, ferramentas de 
jardinagem.
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CArds

Anexos

materiais de apoio
Professores(as)
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CArds

Anexos

Cards  de cada etapa - aluno(a)
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baralhos

Anexos

baralho dos 
odss

Um jogo de cartas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, caso você 
queira usá-los de forma mais visual com 
os(as) alunos(as).
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regulamento DO 
PROJETO ECOVIVER
Dos critérios de participação.

Entregar a ficha de inscrição preenchida 
e a lista de alunos(as) participantes anexa.
Participar presencialmente de todos 
os encontros de formação.
Entregar todas as autorizações de uso 
de imagem dos(das) alunos(as) participantes 
das atividades de teatro.
Entregar preenchida a Ficha Técnica 
do Teatro.
Apresentar uma peça teatral no evento 
Mostra na Escola, que seja capaz de 
demonstrar o processo de desenvolvimento 
da turma, de acordo com o tema trabalhado 
no projeto.

Dos encontros presenciais.

Apresentação do projeto (duração de até 2 horas).
Apresentação das etapas do projeto, da 
metodologia e esclarecimentos dos critérios  
de participação.

Workshop 1 (duração de 4 horas).
Capacitação dos educadores e educadoras 
para trabalharem com a metodologia 
do projeto, visando fornecer subsídios 
conceituais sobre sustentabilidade e temas 
relacionados, que serão utilizados no trabalho 
de sensibilização dos alunos e alunas.

Workshop 2 (duração de 4 horas).
Realização de oficina prática de teatro, 
cujo objetivo é fornecer ferramentas para 
o trabalho teatral com os(as) alunos(as). 
Serão abordados os principais conceitos 

de temas como dramaturgia, elenco, cenário, 
figurino, sonoplastia, ensaio e apresentação final.

Reunião de alinhamento da Mostra (duração 
de 2 horas).
Encontro que acontece com o objetivo de tirar 
dúvidas a respeito da realização da Mostra na 
Escola, sobretudo para facilitar a organização 
e execução do evento. Também possibilita     
a troca de experiências com outras escolas 
participantes do projeto.

Mostra na Escola (duração de 1 hora).
Apresentação final das peças de teatro 
realizadas pelos(as) alunos(as) para 
toda a escola e comunidade. A partir da 
apresentação da Mostra na Escola, serão 
selecionadas as peças mais representativas 
para a Mostra Final, chamada Mostra na 
Cidade.

Da seleção para a Mostra na Cidade.
Preencher a Ficha Técnica do Teatro.
Apresentar a peça teatral na Mostra na Escola.
Garantir que o conteúdo da peça esteja 
alinhado com o projeto realizado na escola.
Entregar todos os documentos solicitados.

Do recebimento do certificado.
Participar presencialmente de todos os 
encontros de formação.
Apresentar uma peça teatral no evento 
Mostra na Escola, que seja capaz de 
demonstrar o processo de desenvolvimento 
da turma, de acordo com o tema trabalhado 
no projeto.
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AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA E USO DE IMAGEM

EU,___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
PORTADOR(A) DO RG Nº ___________________________ RESPONSÁVEL POR ____________
____________________________________________________________________, ALUNO(A) DO 
________ ANO  ______ DA ESCOLA __________________________________________________
_______________________________________________________________________, DA CIDADE 
DE_____________________________________, AUTORIZO O “ECOVIVER” A UTILIZAR, 
PUBLICAR E REPRODUZIR SUAS IMAGENS E PRODUÇÕES ESCOLARES EM MATERIAIS 
INSTITUCIONAIS DO PROJETO ECOVIVER.
AUTORIZO TAMBÉM QUE O(A) ALUNO(A) SUPRACITADO(A) POSSA REALIZAR SAÍDAS 
FORA DO HORÁRIO DE AULA PARA REALIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ATIVIDADES DO 
PROJETO ECOVIVER.

___________________________________________________________________________
DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA E USO DE IMAGEM

EU,___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
PORTADOR(A) DO RG Nº ___________________________ RESPONSÁVEL POR ____________
____________________________________________________________________, ALUNO(A) DO 
________ ANO  ______ DA ESCOLA __________________________________________________
_______________________________________________________________________, DA CIDADE 
DE_____________________________________, AUTORIZO O “ECOVIVER” A UTILIZAR, 
PUBLICAR E REPRODUZIR SUAS IMAGENS E PRODUÇÕES ESCOLARES EM MATERIAIS 
INSTITUCIONAIS DO PROJETO ECOVIVER.
AUTORIZO TAMBÉM QUE O(A) ALUNO(A) SUPRACITADO(A) POSSA REALIZAR SAÍDAS 
FORA DO HORÁRIO DE AULA PARA REALIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ATIVIDADES DO 
PROJETO ECOVIVER.

___________________________________________________________________________
DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FONTES DE CONSULTA E SUGESTÕES DE LEITURA

A Carta da Terra em ação – A iniciativa da Carta da Terra Brasil. Disponível em: 
http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/what_is.html 

Portal Ecoviver.
Disponível em: www.ecoviver.com.br

Portal Agenda 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/
Portal Nações Unidas. “Momento de ação global para as pessoas e o planeta”. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/
Portal Nações Unidas. “Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU”. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
Portal Unesco. “Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de 
aprendizagem”, 2017. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf
Portal Itamaraty. “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Foram concluídas em 
agosto de 2015 as negociações que... ”. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-
ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods

Sugestões de vídeos:
Sustentabilidade – Enraizando #6. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8
A ONU tem um plano: os Objetivos Globais Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrhXP4-aec
Como começar a incluir a sustentabilidade na escola. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=al5RtYgoD_I

Compreendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pZ2RsinirlA&t=2s

ODS 4 para crianças – Educação de Qualidade. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NQwqFKerFMg

Referências:
http://www.agenda2030.org.br/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-
ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods


