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Prezado(a) educador(a),

É com imensa alegria que iniciamos mais um ano do Projeto 
Ecoviver. Nesta apresentação, queremos te contar um pouco 
sobre a história do projeto, onde atuamos, quais são nossos 
objetivos e a vontade que temos em firmar uma parceria com você, 
educador(a), que é parte fundamental para o Projeto Ecoviver se 
concretizar em sua região. O Projeto Ecoviver foi criado em 2006, 
é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do 
Ministério da Cultura, e é patrocinado pelo Grupo EcoRodovias.

A cada edição anual – durante as atividades escolares – alunos 
e professores que estão envolvidos no Projeto Ecoviver realizam 
ações de transformações socioambientais no entorno da sua 
comunidade escolar, por meio de atividades relacionadas às 
questões da sustentabilidade e das artes cênicas. O projeto 
promove e realiza atividades de formação aos professores, 
reuniões de organização e mostras artísticas de teatro,  
gerando reflexão, senso crítico e mudança de comportamento.

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

APRESENTAÇÃO
Os objetivos do projeto são:

 Sensibilizar professores e alunos de escolas públicas para 
 o desenvolvimento de um novo olhar acerca do território em que vivem, 

com o aprofundamento sobre Sustentabilidade e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU.

 Fomentar a reflexão e o debate sobre as questões da atualidade. 

 Despertar a sensação de pertencimento da comunidade e estimular 
 o exercício da cidadania. 

 Proporcionar intervenções artísticas na escola, na comunidade 
 ou no bairro, estimulando a criatividade e fomentando a arte e a cultura.

Em sua proposta, o projeto propõe a Jornada Ecoviver nas escolas, composta 
por etapas criativas, envolvendo metodologias interessantes, tais como a Sala 
de Aula Invertida, a gamificação, a elaboração de projetos e o estudo de casos.

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

Linha do tempo do Projeto Ecoviver
Após a adesão ao projeto, o(a) educador(a) poderá utilizar esta página para acompanhar 
a realização de cada etapa em sua escola. Compartilhe esta programação com 
a coordenadora local do Projeto Ecoviver.

Nome da escola: ______________________________________________

Professor(es): _______________________________________________

Quantidade de alunos: __________________________________________

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 envolvidos.

Work 1
Formação dos professores 
sobre sustentabilidade e 
sobre a metodologia do 

Projeto Ecoviver.

Work 2
Oficina para formação  
dos professores sobre  

teatro nas escolas.

Certificação dos professores
Certificar os professores que participaram ativamente 
do Projeto Ecoviver. 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 e alunos realizam 
as atividades, enquanto a coordenadora local 
acompanha, orienta e recolhe os registros  
(fotos e informações). 

Descobrir
 

__/__/__

Planejar 
  

__/__/__

Agir __/__/__

Nossa história 
  

__/__/__

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

NoV / DEZ

Entrega para o 
responsável: __/__/__

…

…

Mostra na Escola
Alunos e professores realizam 

atividades de teatro e apresentam 
as peças nas escolas.

Coordenadores acompanham e 
recolhem registros.

__/__/__

JUL / AGO SET / OUT 

Mostra na cidade
Alunos e professores realizam 
a Mostra na Cidade junto com 

o espetáculo profissional.

__/__/__

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



9

Sumário
Apresentação__________________________________________________________________________________________________________ 4 

LINHA DO TEMPO DO PROJETO ECOVIVER __________________________________________________________________________________________ 6

Instruções de leitura do guia _______________________________________________________________________________________________10

competências desenvolvidas durante o projeto ecoviver ___________________________________________________________________________12

Metodologias para o desenvolvimento ________________________________________________________________________________________16

Condução da Jornada Ecoviver ______________________________________________________________________________________________22

Material de Apoio da Jornada Ecoviver _______________________________________________________________________________________28

sustentabilidade – CONCEITOS E CASES _________________________________________________________________________________________65

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODSs _____________________________________________________________________________66

Cases _______________________________________________________________________________________________________________71

fazendo Teatro na Escola _________________________________________________________________________________________________80

ORIENTAÇÕES GERAIS DO PROJETO ECOVIVER _______________________________________________________________________________________84

Autorização para saÍda e uso de imagem _______________________________________________________________________________________85

FONTES DE CONSULTA E SUGESTÕES DE LEITURA _____________________________________________________________________________________86



10 11

1  Apresentação conceitual dos temas referentes 
 à Jornada Ecoviver. Textos diretos e relevantes sobre 
 a aplicação das metodologias, a realização das atividades 
 e o desenvolvimento das competências.

2  Você sempre encontrará uma ilustração – associada
 ao tema conceitual apresentado – capaz de aguçar a sua 

memória visual.

3  Sabemos que aplicar conceitos na prática é um dos grandes 
desafios do(a) educador(a). Por isso, neste campo, você verá 
alguns casos que deram certo e poderá se inspirar. 

4  Além dos textos apresentados no Guia, separamos algumas 
dicas de leituras de livros e artigos que, com certeza, 

 o ajudarão a se aprofundar nos temas propostos.

5  Recomendamos que a leitura deste Guia seja feita com uma 
caneta sempre à mão, afinal deixamos um espaço chamado 
“Diário de Bordo”, reservado especialmente para seus 
insights durante a leitura. A escrita – além de ajudar 

 a absorver o conteúdo – auxilia a avaliar melhor suas ideias 
 e insights, te dando a oportunidade de complementá-los 
 ou ajustá-los. Aproveite esse espaço e não deixe passar nada! 

SUSTENTABILIDADE | conceitos e cases
Você ainda encontrará neste Guia um importante material sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Utilize esse material para consulta, 
formação e aplicação prática no cotidiano escolar.

Este Guia tem como objetivo ser seu aliado durante a aplicação         
do Projeto Ecoviver 2018. Seu formato de apresentação – recheado 

com informações e orientações – proporciona a você a possibilidade de 
criar novas ideias e ações. 

Vejamos:

INSTRUÇÕES DE LEITURA DO GUIA

1
2

3
4

5
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Manter os alunos motivados                   
e constantemente interessados           

é um dos grandes desafios vivenciados 
no cotidiano escolar. Para lidar 
com esses desafios, cada vez mais                              
os educadores precisam tornar o processo 
de aprendizagem capaz de proporcionar 
experiências estimulantes e de encorajar 
o aluno a buscar o saber de modo 
independente.

Pensando nisso, o Projeto Ecoviver vai te 
ajudar a proporcionar essas experiências 
por meio do uso de metodologias que 
são tendências na área educativa.                  
Você e seus alunos estarão conectados 
por meio de ações que, além de promover 
o aprendizado e amadurecimento da 
consciência de cidadão no jovem, 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 de que um passo importante 
para essas atividades, de fato, serem 
impactantes para os alunos, bem como para 
todos os envolvidos nelas, é a possibilidade 
de realizar experiências únicas a cada 
momento. Você deverá considerar os 

NA PRÁTICA: em 2004, uma parceria 
entre o governo australiano, estados 
e territórios visou apoiar as escolas                               
e suas comunidades para se tornarem 
sustentáveis. Hoje, mais de 2.000 unidades 
de educação 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://wwwespacovivamais.
com.br/pelo-mundo/projetos-verdes-que-
deram-certo.html

LEIA TAMBÉM: COLETIVO EDUC-AÇÃO.  
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.
pdf> 

recursos e o ambiente em que estão 
inseridos para construir ações realmente 
compatíveis com o momento  
de aprendizagem dos seus alunos.

As atividades que serão desenvolvidas 
durante o projeto têm diversos 
propósitos e objetivos, e, entre eles, está                          
o desenvolvimento de competências dos 
alunos, para que se tornem jovens mais 
conscientes de suas responsabilidades para 
com o todo. 

Antes de falarmos sobre cada metodologia 
disponível para a realização das atividades, 
queremos mostrar a você quais são 
as principais competências a serem 
desenvolvidas:  

Criatividade – Os jovens devem usar as 
referências das informações com as quais 
são “bombardeados” diariamente por meio 
das diversas mídias e acesso à internet para 
criar algo novo ou aprimorado, buscar novas 
utilizações para o que já existe e inovar na 
maneira como expressam suas ideias. 

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 
DURANTE O Projeto Ecoviver

  Diário de bordo:
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Protagonismo – Este termo, 
muito utilizado no teatro, 
na novela e no cinema, se 
relaciona muito bem com          
a prática educativa, à medida 
que ele evoca a participação  
do jovem em todas as fases  

do processo educativo, desde a elaboração 
e execução até a avaliação das ações 
propostas. Colocar o jovem como elemento 
central do processo tem o objetivo de 
estimular a sua participação social na 
comunidade.

Empatia – Uma habilidade   
muito importante, ainda mais 
quando ela está relacionada 
ao tema da sustentabilidade, pois as ações  
nessa área têm impactos para todos na 
sociedade. O jovem deve se colocar no 
lugar do outro para pensar suas práticas.  
O que ele fizer de bom hoje pode deixar          
o futuro bom para todos. Além disso, como 
ele reage às opiniões de seus colegas 
também influencia na construção do projeto.

Colaboração – O trabalho 
em equipe permite que as 
tarefas sejam cumpridas 
com mais rapidez                 
e eficiência e gera confiança 
entre os colegas do grupo. 

Os alunos trocam experiências e somam aos 
seus repertórios pessoais conhecimentos    
e habilidades uns dos outros.

Professor(a), estas quatro competências 
(criatividade, protagonismo, empatia            
e colaboração) também são as virtudes 
esperadas em um “agente transformador”, 
que é o que os alunos se tornarão ao final 
desta jornada se tiverem cumprido todos os 
seus requisitos.

A Jornada Ecoviver envolverá atividades 
que trazem elementos de algumas das 
principais metodologias educacionais da 
atualidade. Professores(as) e alunos(as) 
poderão – juntamente com outros atores da 

METODOLOGIAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO ECOVIVER

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 
DURANTE O Projeto Ecoviver

comunidade escolar – testar quais são as 
mais interessantes e adequadas para a sua 
realidade e, até mesmo, desenvolver novas 
formas de se percorrer esta jornada.
A seguir, veremos quais são elas:
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Gamificação – É o uso de mecanismos e dinâmicas de jogos para engajar pessoas,  
resolver problemas e melhorar o aprendizado. É uma metodologia que pretende tornar  
a sala de aula um local interativo, divertido e atual. 
Utilizando elementos comuns em jogos, tais 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.
Basicamente, a gamificação usa elementos presentes nos jogos, tais como:

Personificação Regras Objetivos Pontos Recompensas

De acordo com o objetivo estabelecido, 
diferentes conjuntos desses elementos 
podem ser utilizados. 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.

E como a gamificação será utilizada na 
Jornada Ecoviver?

Projetos a longo prazo podem ocasionar 
certo desinteresse nos participantes 
conforme o tempo vai passando. No 
entanto, com o uso desses elementos,        
é possível ampliar o interesse dos alunos        
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. 

  Diário de bordo:

NA PRÁTICA: criado pelo professor de 
física Shawn Young, o Classcraft é um 
modelo de “gamificação” das salas de 
aula: os alunos 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.

Considerando os objetivos que se deseja 
alcançar com os alunos, vale a pena 
incentivar o envolvimento emocional, pois 
isso aumenta seu senso de responsabilidade 
com o todo. 
Para isso, temos esta metodologia que se 
encaixa muito bem.

Metodologias para o  
desenvolvimento do Projeto Ecoviver
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NA PRÁTICA: com o mesmo nome da 
equipe do jornal, o filme Spotlight levou      
o prêmio de melhor filme no Oscar de 2016. 
A trama revela os bastidores dessa história 
pesada de forma envolvente, dando uma 
verdadeira aula de storytelling.

Saiba mais em: http://ycontent.com.
br/2016/o-que-podemos-aprender-com-
spotlight-sobre-storytelling/

LEIA TAMBÉM: MCSILL, James. 5 lições 
de storytelling: fatos, ficção e fantasia. São 
Paulo: DVS, 2013.

Compartilhar 
conhecimentos por meio de 
histórias (Storytelling) – 
Contar histórias é uma 
das mais antigas e 
eficientes formas de 

comunicação. Mesmo em um contexto 
repleto de tecnologias – como o atual –,      
as pessoas ainda se conectam em histórias 
para compartilhar experiências, aprender, 
aprofundar a visão de mundo, alimentar 
a criatividade, buscar sentido, produzir 
analogias, gerar identidade etc.

O compartilhamento de conhecimentos 
por meio de histórias (storytelling) já é 
aplicado no contexto de aprendizagem de 
diversas formas, tais como em um problema 
matemático ou no momento de formular 
uma explicação sobre Biologia. Isso porque 
nós sabemos, por experiência própria, 
que histórias são a base da construção do 
conhecimento, o alicerce da memória e 
da aprendizagem, além de gerar empatia          
e proporcionar novas perspectivas. 

Na Jornada Ecoviver, a narrativa está toda 
relacionada com instrução e informação, 
e os tutores da aventura contada neste 
percurso serão a Ana e o Pedro, que, em 
breve, você conhecerá melhor.

O formato storytelling – aplicado nas 
atividades – possibilita que você crie 
histórias junto com seus alunos e utilize 
os personagens como meio de chamar 
a atenção para assuntos 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 certa responsabilidade 
com eles – o que acontecerá muitas vezes 
ao longo das etapas que percorrerem  
na jornada.

Nas conversas com os alunos para tratar 
sobre o tema, sugerimos a utilização de 
uma metodologia que os colocará no 
centro da aprendizagem e vai ajudar                      
a desenvolver cada vez mais o papel deles 
de protagonistas. 

Sala de aula invertida – Alunos 
motivados, que fazem suas 
atividades extracurriculares, 
são o objetivo de qualquer 

Metodologias para o  
desenvolvimento do Projeto Ecoviver

educador(a). Melhor ainda se você 
pudesse acompanhá-los nesses momentos 
em que mais lhes surgem as dúvidas           
e os insights.
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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 mesmo do encontro em sala, incitando, 
assim, o raciocínio prévio e elevando o papel 
do professor, que muda de expositor de 
conteúdo para mediador do conhecimento. 
O professor fica com a responsabilidade 
de fornecer os temas, os caminhos para 
a pesquisa e os materiais para o estudo, 
porém, o aluno é o responsável por buscar 
o entendimento, colocando-se em uma 
postura protagonista de sua aprendizagem 
e comprometida com o conhecimento. 
Logo, sobra mais tempo para discussões                
e exercícios em sala.

Na Jornada Ecoviver, o aluno terá 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.

Estudo de caso – É muito 
importante que você 
considere – o tempo inteiro 
– o contexto territorial, bem 
como 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), no material 
elaborado pela especialista Profa. Me. 
Doroty Martos – a algumas indicações de 
cases, boas práticas e ações que foram 
realizadas com sucesso por jovens em 
contexto escolar. Utilize esses e também 
outros materiais, tais como reportagens 
sobre algum episódio relacionado                 
à sustentabilidade que tenha ocorrido em 
sua região. Assim, você promoverá a análise 
crítica em seus alunos 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 ver 
exemplos de boas práticas.

Motivação e recompensa
Veja que as metodologias são influências 
externas que permitem aumentar                 
o interesse e que – consequentemente – 
interferem profundamente na recepção do 
conteúdo pelo aluno, motivando-o como 
pessoa e como participante. 
O uso conjunto dessas metodologias ajuda 
o aluno a perceber suas conquistas dentro 
de um contexto controlado, gerando para 
ele resultados pessoais e aplicáveis ao 
desenvolvimento da jornada. Dessa forma, 
ele se sentirá cada vez mais recompensado 
e motivado.

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 inscritos em aulas tradicionais. 

O preenchimento da Ficha do Agente de 
Tranformação permitirá a autoavaliação 
individual e coletiva, proporcionando           
a recompensa do ganho das competências.

A utilização da gamificação aplicada            
à jornada faz com que o aluno alcance 
diversas conquistas e recompensas,  
tais como pontos e recursos que são 
sempre utilizados nas próximas etapas.

E, claro, o professor também vai procurar 
formas de conquistar e manter pequenas 
recompensas em suas falas e na condução 
do projeto – ações que podem ser 
reveladas por meio de elogios às equipes   
e aos outros alunos ou na conquista de mais 
recursos para as etapas seguintes, para 
além daqueles descritos neste Guia.

Metodologias para o  
desenvolvimento do Projeto Ecoviver

Saiba mais em: http://www.cartaeducacao.
com.br/reportagens/como-funciona-a-sala- 
de-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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condução da jornada ECOVIVER

Desde o início até a etapa “Nossa história”, vocês terão cerca de seis semanas. Depois, 
terão mais quatro semanas até concluírem a jornada.

A Jornada Ecoviver está dividida             
nas seguintes etapas:

• Início da jornada
• Descobrir
• Planejar 
• Agir
• Nossa história
• Mostras de Teatro

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 – Neles, você encontrará as informações para          
a condução de toda a jornada, exceto para a etapa “Início 
da jornada”, que está descrita neste Guia, nas próximas 
páginas. Existe um modelo de card para o professor                
e outro para o aluno, 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 do agente da transformação – Seus alunos 
serão, ao final da jornada, agentes da transformação, 
mas para isso precisarão desenvolver as 
competências indicadas no Projeto. Cada aluno 
terá sua Ficha do Agente de Transformação. Você 
pode tirar cópia ou construir um modelo com seus 
alunos. Você deve orientá-los no preenchimento das 
competências, que deve ocorrer ao final de cada 
etapa, sempre buscando a autoavaliação individual 
e coletiva.

Nas próximas páginas, você terá – encartado neste Guia – o material de apoio 
necessário para ser utilizado na condução da jornada:
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Tabela de Plano de Ação – Esta tabela 
será utilizada na etapa “Planejar”, e você 
também poderá fazer cópias ou encontrar 
outros formatos para trabalhar junto com 
os alunos. 

Vamos começar nossa jornada?

ETAPA INÍCIO DA JORNADA

Depois de ler todo o Guia e ter seus insights, lembre-se de usá-los 
nas etapas que virão a seguir.

Se possível, para tornar a jornada ainda mais interessante, você pode 
utilizar outros espaços da escola para as aulas em que for falar sobre 
o projeto, formando uma roda de conversa. Quando não for possível, 
reorganize a sala de aula em formato de “u” ou, então, em grupos.

Esta etapa é muito importante, pois tem como objetivo apresentar aos 
alunos 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 as próximas etapas.

Parte 1 – Falar 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 sobre a jornada e as 
etapas que deverão passar ao longo dela. Comente 
sobre o tempo de execução das etapas e aproveite 
para estabelecer algumas regras:

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 
necessário 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 alunos deverão construir          
o “Mural de Evidências” – também 
encartado no material de apoio – que será 
onde eles anexarão as informações, as 
fotos, os relatórios, os textos etc. sobre        
o desenvolvimento de cada etapa (o modelo 
está disponível neste Guia). O Mural de 
Evidências deverá ser colocado junto do 
tabuleiro, para que possam identificar 
em qual etapa estão da jornada. Defina 
juntamente com os alunos um bom lugar 
na sala de aula (ou mesmo fora dela) 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, podem usar jornais, revistas  
e qualquer material reciclável ou reutilizável.

CONDUÇÃO DA JORNADA ECOVIVER

Apresentação dos tutores da jornada – Deve ser feita no 
primeiro dia aos alunos e está encartada de maneira visual 
nas páginas destinadas ao material de apoio.

1. Descobrir

Nossa história Mostras de Teatro

MURAL DE 
EVIDÊNCIAS

Palavras-chave que representam o 
conceito de sustentabilidade

Desafio

Fotos das atividades de teatro (ensaios 
ou apresntações)

Contando a história do grupo na 
Jornada Ecoviver

MENSAGEM / TEMA DA PEÇA  
DE TEATRO DA TURMA:

3. agir

Professor(a), este é apenas um modelo do Mural de Evidências que devemos construir e fixar 
em um local de fácil acesso, com boa visualização e previamente combinado com a turma.  Ele 
deve ser confeccionado em tamanho grande, para que – a cada etapa – os alunos possam 
afixar nele as “evidências” de que estão percorrendo a trilha da jornada.  Isso significa que ele 
deve ser grande o suficiente para folhas de sulfite, recortes de jornais e revistas, desenhos, 
fotografias, enfim, registros das respectivas etapas. Uma sugestão é reservar um espaço de, 
no mínimo, uma folha tamanho A3 para cada etapa. Procure – junto com seus alunos – escolher 
sempre as evidências mais representativas de cada etapa. Não se esqueça de que o Mural de 
Evidências deve ser colocado ao lado do Tabuleiro da trilha da jornada. 

(Plano de Ação preenchido de forma 
consensual pela turma)

(Registros ilustrativos das 
atividades em execução)

2. Planejar

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 e professores 
do 6º ano. 15/05 16/05 Equipe da limpeza 

da escola. Materiais de limpeza.

2) Pintura das 
Paredes Pais e alunos do 6º ano. 18/05 19/05 Loja de tintas do 

bairro.
Latas de tinta;
Pincéis.

3) Plantio de 
mudas

Alunos e professores 
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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de roupas, livros e demais objetos, incentivando a troca e a doação dos mesmos.

 Revitalização de espaços comuns das escolas ou redondezas (praças e afins) – 
Mutirão de limpeza, pintura, plantio de mudas, criação de espaços de convivência etc.

Fontes de consulta 
ALVES, Flora. Gamificação – como criar experiências de aprendizagem engajadoras. São 
Paulo: DVS Editora, 2015.

BERGMANN, Jonathan; SAAMS, Aaron. Sala de Aula Invertida: uma metodologia ativa     
de aprendizagem. São Paulo: LTC, 2016.

COLETIVO EDUC-AÇÃO. A volta ao mundo em 13 escolas – Sinais do Futuro no 
Presente. São Paulo: Fundação Telefônica, 2013.

EDUCAÇÃO 2006 – As mais importantes tendências na visão dos mais importantes 
educadores. Curitiba: Humana Editorial, 2006

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa.    
44ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

JANE MCGONIGAL, Jane. A realidade em jogo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.

MCSILL, James. 5 lições de storytelling: fatos, ficção e fantasia. São Paulo: DVS, 2013. 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre:  
Artmed, 1999.

Fontes On-line
<http://www.espacovivamais.com.br/pelo-mundo/projetos-verdes-que-deram-certo.html>

<http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/escola-faz-1-projeto-cultural-para-incentivar-
alunos-a-nao-faltarem-nas-aulas >

<https://www.significados.com.br/protagonismo/>

<http://www.ibccoaching.com.br/portal/lideranca-e-motivacao/trabalho-equipe-habilidade-
essencial-mercado-trabalho/>

<https://amandaribeiro.atavist.com/gamificacao-das-salas-de-aula>

<http://appprova.com.br/2015/02/09/gamificacao-na-educacao-uma-estrategia-eficaz-
para-aumentar-o-engajamento-dos-alunos/>

<http://sambatech.com/blog/insights/como-engajar-alunos-e-professores-com-
storytelling/>

<http://ycontent.com.br/2016/o-que-podemos-aprender-com-spotlight-sobre-storytelling/>

<https://nanifigueroa.wordpress.com/2012/10/13/storytelling-e-uma-ferramenta-de-
aprendizagem-que-conecta-conteudo-e-experiencia/>

<http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/como-funciona-a-sala-de-aula-invertida/

http://www.edools.com/sala-de-aula-invertida/>

Lembre-se de incentivar o máximo possível o uso de materiais 
recicláveis ou reaproveitáveis: folha de sulfite de papel reciclado, 
papelão usado, garrafas PETs etc., para contribuir com a identidade 
do projeto.
Na próxima etapa, será feita a divisão das equipes. Recomendamos 
cerca de 4 a 6 equipes por turma, e você pode utilizar o método 
de sequências de números para formá-las: atribua um número             
de 1 a 6 – respectivamente – aos alunos, de forma que aqueles que 

tirarem os números iguais ficam no mesmo grupo. 
É possível utilizar sorteio dos integrantes ou outro método que achar interessante, mas 
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.
Nas próximas páginas, você vai conhecer o nosso material de apoio, destacar os cards no 
local indicado e dar continuidade às próximas etapas da Jornada Ecoviver! 

Galeria de boas práticas
O Projeto Ecoviver acontece desde 2006 e, durante esses mais de 10 anos, já foram 
realizados projetos e ações escolares relacionados à sustentabilidade que trouxeram 
resultados de transformação do entorno.

A seguir, você poderá conferir alguns exemplos de tipos de ações possíveis de serem 
realizadas com a comunidade escolar. Isso deverá servir de inspiração e não de regra para 
ser seguida. Vale a pena identificar o problema que precisa ser transformado na escola ou 
no entorno e levar em consideração a vocação do grupo, as condições, os recursos e a 
motivação que a turma possui.

 Horta orgânica no espaço escolar – Importante: avaliar o espaço, incidência solar, 
formas de irrigação, e, havendo espaço de terra, avaliar a qualidade do solo para           
a realização dessa ação.

 Campanha de sensibilização – Pode ser em relação ao combate à Dengue, a favor de 
uma alimentação saudável, informação para um consumo consciente etc. Por meio de 
cartazes, passeatas, intervenções artísticas na própria escola ou no entorno.

 Campanha de arrecadação – Pode ser um movimento para incentivar doações             
a grupos com necessidades (roupas, alimentos etc.).

 Captação de água da chuva – Importante: estudar/pesquisar como fazer, estimar       
os custos para o material e como tornar isso realmente útil para a escola.

 Implementação da coleta seletiva – Importante: ter os cestos específicos para             
o descarte dos resíduos recicláveis e também um serviço que realizará sua coleta       
na escola.

 Feira cultural – Exposição dos trabalhos artísticos e de estudo dos alunos.

 Sarau cultural – Apresentação de textos, poemas e/ou poesias produzidas durante  
o projeto.

 Feiras de trocas – Visam trabalhar o consumo consciente, por meio do reaproveitamento 
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MATERIAL  
DE APOIO DA

JORNADA 
ECOVIVER

Apresentação dos personagens

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!

E sou o 
Pedro. E eu sou a  

Ana.

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

vida e nos tornaram agentes  
da transformação. 
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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 – com  
a ajuda do seu(sua) professor(a) –

  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. 
Agora, prestem bastante atenção nas 
orientações do(a) professor(a) para 

iniciarmos a jornada!

Tabuleiro

Jornada  
Ecoviver



Este é o nosso tabuleiro.               
Ele representa visualmente a trilha 
da Jornada Ecoviver e aponta       
o caminho que vamos percorrer 
durante essa aventura. Ele nos 
ajudará a acompanhar em que 
etapa da jornada o grupo está.    
Por isso, ele deve ser fixado em um 
local onde todos possam vê-lo, 
junto ao Mural de Evidências. 
Seguindo sempre as instruções 
dos cards e participando das 
atividades, vai ficar fácil completar 
todas as etapas!

TRILHA DA JORNADA ECOVIVER 
TABULEIRO

Início da jornada

Descobrir

Planejar Agir
Mostras de 
Teatro Nossa história

fim

Professor(a), este será o mapa da nossa 
jornada. Assim como já adiantaram               
o Pedro e a Ana, este tabuleiro nos ajudará                
a visualizar qual etapa da jornada o grupo 
está percorrendo. Dessa maneira, ele deve 
ser fixado em um lugar de fácil acesso – 
previamente combinado com o grupo – 
junto ao Mural de Evidências, que é onde 
vocês colocarão o material documental da 
realização das ações. Recorte na linha 
demarcada, destaque, exponha em sala de 
aula, apresente aos seus alunos e fixe-o no 
local combinado. 
Utilize as bolinhas de checking para marcar 
as etapas já percorridas. Você pode 
recortá-las ou apenas marcar com uma 
caneta de destaque.
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Mural de

Evidências

Professor(a), este será o tabuleiro da nossa jornada, 
e ele o ajudará a visualizar qual etapa o grupo 
está percorrendo. Por isso, ele deve ser fixado em 
um lugar de boa visualização e de fácil acesso, 
próximo também do Mural de Evidências, que é 
onde serão colocados os registros da realização das 
ações solicitadas em cada etapa. Recorte na linha 
demarcada, una as duas páginas e exponha na sala 
de aula. Caso desejem, você e seu grupo poderão 
confeccionar um tabuleiro de maior destaque. 
Lembre-se de fazer o checking nas etapas  
já percorridas.
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1. Descobrir

4. Nossa história 5. Mostras de Teatro

MURAL DE 
EVIDÊNCIAS

Palavras-chave que representam o 
conceito de sustentabilidade

Desafio

Fotos das atividades de teatro (ensaios 
ou apresentações)

Contando a história do grupo na 
Jornada Ecoviver

MENSAGEM / TEMA DA PEÇA  
DE TEATRO DA TURMA:

3. agir

Professor(a), este é apenas um modelo do Mural de Evidências que devemos construir e fixar 
em um local de fácil acesso, com boa visualização e previamente combinado com a turma.     
Ele deve ser confeccionado em tamanho grande, para que – a cada etapa – os alunos possam 
afixar nele as “evidências” de que estão percorrendo a trilha da jornada. Isso significa que ele 
deve ser grande o suficiente para folhas de sulfite, recortes de jornais e revistas, desenhos, 
fotografias, enfim, registros das respectivas etapas. Uma sugestão é reservar um espaço de, 
no mínimo, uma folha tamanho A3 para cada etapa. Procure – junto com seus alunos – escolher 
sempre as evidências mais representativas de cada etapa. Não se esqueça de que o Mural de 
Evidências deve ser colocado ao lado do tabuleiro da trilha da jornada. 

(Plano de Ação preenchido de forma 
consensual pela turma)

(registros ilustrativos das 
atividades em execução)

2. Planejar

36 37
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Professor(a), este é apenas um modelo para você se inspirar          
e ajudá-lo na construção do Plano de Ação. É importante que seja 

um único plano para toda a turma. 

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 e professores do 
6º ano. 15/05 16/05 Equipe de limpeza da 

escola. Materiais de limpeza.

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

bairro.
Latas de tinta;
Pincéis.

3) Plantio de 
mudas.

Alunos e professores do 
6º ano. 22/05 25/05

Horto municipal ou 
Secretaria do Meio 
Ambiente.

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

Acesse www.ecoviver.com.br e confira 
esta página no arquivo eletrônico.
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SUSTENTABILIDADE
Conceitos e Cases
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Os 17 Objetivos dE Desenvolvimento 
Sustentável – ODSs

Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU – 
Organização das Nações Unidas, 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 (ODS).

As ações tomadas em 2015 resultaram nos novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM).

As Nações Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e outros 
parceiros para aproveitar o impulso gerado pelos ODM e levar à frente uma 
agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa.

Os ODM foram estabelecidos no ano 2000 e incluem oito objetivos de combate 
à pobreza a serem alcançados até o final de 2015. Desde então, progressos 
significativos foram realizados:

• a pobreza global continua diminuindo;

• mais crianças do que nunca estão frequentando a escola primária;

• mortes infantis caíram drasticamente;

• o acesso a água potável expandiu significativamente;

• as metas de investimento para combater a malária, a aids e a tuberculose 
salvaram milhões de pessoas.

As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como parte de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável que 
deve finalizar o trabalho dos ODM e não deixar ninguém para trás.

Essa Agenda, lançada em setembro de 2015 durante a Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável, foi discutida na Assembleia Geral da ONU,      
onde os Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições.

A Agenda 2030 e os ODS afirmam que para pôr o mundo em um 
caminho sustentável é urgentemente necessário tomar medidas ousadas                           
e transformadoras. Os ODS 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.

Essa Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. 

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria 
colaborativa, implementarão este plano. 
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PLANETA
                               Proteger os recursos

                    naturais e o clima
                       do nosso planeta
                  para as gerações

          futuras.

PESSOAS
                                                 Erradicar a pobreza e a fome de

                                               todas as maneiras e garantir
                                                              a dignidade e a igualdade.

        PARCERIAS
                           Implementar a agenda

                             por meio de uma
                                    parceria global sólida.

PAZ
Promover sociedades pacíficas,
justas e inclusivas.

PROSPERIDADE
Garantir vidas
prósperas e plenas,
em harmonia com
a natureza.

Desenvolvimento
Sustentável

PESSOAS
Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões,             
e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em 
dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.

PLANETA
Proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da 
produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais            
e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa 
suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.

PROSPERIDADE
Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida 
próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social                    
e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.

PAZ
Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo       
e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há 
paz sem desenvolvimento sustentável.

PARCERIA
Mobilizar os meios necessários para implementar essa Agenda por meio de 
uma parceria global para o desenvolvimento sustentável revitalizada, com base 
em um espírito de solidariedade global reforçada, concentrada em especial 
nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de 
todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas.

São 17 Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como 
erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, 
padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades 
sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas 
terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, 
governança, e meios de implementação.



70 71

De acordo com a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura), “... a educação é tanto um objetivo 
em si mesmo como um meio para atingir 
todos os outros ODS. Não é apenas uma parte 
integrante do desenvolvimento sustentável, 
mas também um fator fundamental para a 
sua consecução. É por isso que a educação 
representa uma estratégia essencial na busca 
pela concretização dos ODS.”

Ainda, segundo a UNESCO, para criar um 
mundo mais sustentável e engajar-se com 
questões relacionadas à sustentabilidade, 
como descrito nos ODS, os indivíduos 
devem se tornar agentes de mudança 
direcionada à sustentabilidade. Eles precisam 
de conhecimentos, habilidades, valores                
e atitudes que lhes permitam contribuir para    
o desenvolvimento sustentável.

A educação, portanto, é crucial para a consecução do desenvolvimento 
sustentável. No entanto, nem todos os tipos de educação apoiam                         
o desenvolvimento sustentável.
A educação que promove o crescimento econômico por si só pode também 
levar a um aumento de padrões de consumo insustentáveis. A abordagem já 
bem estabelecida da Educação para o Desenvolvimento (EDS) capacita os 
educandos a tomar decisões informadas e adotar ações responsáveis para 
assegurar a integridade ambiental, a viabilidade econômica e uma sociedade 
justa para as gerações presentes e futuras.

A EDS visa a desenvolver competências que capacitem as pessoas a refletir 
sobre as próprias ações, tendo em conta seus impactos sociais, culturais, 
econômicos e ambientais atuais e futuros, a partir de uma perspectiva local         
e global.
Nesse sentido, a Jornada Ecoviver é um convite para que alunos e professores 
possam desenvolver essas competências e criar uma nova realidade para suas 
comunidades.

Com base nesses 
Objetivos, o Ecoviver 
traz uma proposta de 
trabalho nessa perspectiva, 
atendendo ao Objetivo nº 
4 – Garantir uma educação 
de qualidade – “Assegurar 
a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade e 
promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 
vida para todos”.

Acesse 
www.ecoviver.com.br 

para conferir 
as sugestões da UNESCO.

Na última edição, em 2017, a abordagem sobre as dimensões da 
sustentabilidade esteve presente na realização das etapas da Jornada 
Ecoviver. Os resultados foram ações concretas de transformação de atitude                       
e de consciência nas comunidades e grupos envolvidos. Abaixo, você poderá 
conferir um resumo de alguns casos e boas práticas. Esta é apenas uma 
pequena amostragem da realização das etapas “Descobrir”, “Planejar” e “Agir” 
de algumas escolas, pois o número de ações é muito mais amplo, já que 257 
escolas participaram em 2017.

Importante lembrar que cada escola e cada grupo têm liberdade e devem 
atuar de acordo com suas realidades e necessidades locais. O material abaixo 
deve apenas servir de inspiração para fortalecer a possibilidade de realizar 
ações concretas relacionadas à sustentabilidade e também aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

ESCOLA: E.M.19 de Janeiro, em Praia Grande, SP.

AÇÕES: na etapa “Descobrir”, reunidos numa roda de conversa, com 
a mediação do professor, os alunos se aprofundaram nos conceitos de 
sustentabilidade e fizeram a leitura da Carta da Terra. Elaboraram um Plano 
de Ação e executaram atividades como saída no entorno da escola para 
identificarem  os maiores problemas da região; providências sobre o destino 
de resíduos (dejetos de animais); palestra sobre responsabilidade com                  
os animais para prevenir o abandono; entrega e plantio de árvores via parceria 
com a comunidade. Tudo isso, ao longo da Jornada, foi destacado no tabuleiro,             
na Ficha do Agente de Transformação e no Mural de Evidências da turma.

cases
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ESCOLA: EMEB Tom Jobim, em Diadema, SP.

AÇÕES: nesta escola, a Jornada foi desenvolvida com o objetivo de evitar         
o descarte incorreto dos resíduos e revitalizar o entorno com a utilização de 
pneus ornamentais com hortas comunitárias. Para isso, planejaram e executaram 
ações, tais como a criação de canteiros com pneus coloridos, obtidos por meio 
de parcerias, para embelezar o local próximo à escola, evitando o descarte 
de resíduos, além da utilização destes canteiros para estabelecer uma horta 
comunitária.

Registros dos locais que inspiraram a ação de 
transformação nos alunos. As fotos dos lugares 
revitalizados são referências de locais já restaurados
pela Prefeitura.

ESCOLA: E.E. Ministro de Moura Resende, Caçapava, SP

AÇÕES: a professora do 3º ano do Ensino Médio incentivou os alunos                
a resgatarem o prestígio que a escola já teve em anos anteriores, mas que se 
perdeu com o tempo. A mobilização envolveu a comunidade e toda a equipe 
gestora da escola. Juntos, estabeleceram várias frentes de ação no projeto:
• montagem de uma horta;
• limpeza e revitalização dos jardins; 
• transformação de sucata em mobiliário para os próprios alunos em suas horas 
de lazer;
• recuperação do laboratório da escola.
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ESCOLA: E.M. Pref. Francisco Claudino, São José dos Pinhais, PR.

AÇÕES: a escola optou por incorporar o Ecoviver à continuidade das ações que 
já existiam na escola:
• redução no consumo de água da escola através de visita à Sanepar – a 
empresa de tratamento de água e esgoto da região e conscientização;
• horta em parceria com o programa + Educação;
• oficina de sabão para pais com o uso de óleo comestível;
• criação do ponto na escola do projeto Sacolão de Frutas e verduras da Prefeitura;
• repensar como utilizar o terreno baldio da esquina.

Para realização dessas ações, organizaram uma apresentação do Plano de 
Ação na reunião de pais e, com isso, foi possível obter o apoio e envolvimento 
dos pais, uma forma de comunicar e atingir a comunidade para: 
• conscientização sobre reciclagem e descarte correto de resíduos, receitas 
saudáveis em sala de aula (pizza de pão amanhecido e bolo com casca de banana);
• criação de um ponto de coleta do lixo eletrônico;
• redução de copos de plástico e troca destes por garrafas de pet de uso 
contínuo e individual para cada aluno;
• coleta de material de demolição para revitalização dos muros da escola – com 
a ajuda dos pais através de mutirão;
• criação do jardim sensorial;
• uso da composteira para descarte de resíduos orgânicos usados na merenda 
e com folhas secas do pátio;
• sistema de monitores do recreio para cuidar dos menores e fiscalizar/informar 
outros alunos sobre o descarte de resíduos.

ESCOLA: Colégio Estadual José de Anchieta, Ibema, PR.

AÇÕES: alunos e professores se conscientizaram sobre a importância do 
descarte correto dos resíduos e se comprometeram com um Plano de Ação 
envolvendo tais atividades:
• reciclagem de cadernos;
• controle consciente do tempo para que os banhos sejam curtos;
• controle da água usada para escovar os dentes;
• reaproveitamento da água do tangue;
• coleta de pilhas e baterias;
• reciclagem (coleta) de papel, papelão e latinhas;
• pedalada educativa;
• vídeos orientadores de práticas sustentáveis;
• mostra de trabalhos para sustentabilidade.
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ESCOLA: E.M.E.F. Geraldo Antônio Telesca, Canguçu, RS.

AÇÕES: os alunos desta escola conseguiram demonstrar que a solidariedade é muito 
valiosa, capaz de superar até mesmo grandes distâncias e diferenças.

A partir de uma palestra em que dois jovens da África abordaram a situação econômica do 
Brasil versus a situação econômica de Guiné Bissau (país da África), os alunos perceberam 
que a situação daquele país era realmente muito pior que no Brasil. Os depoimentos dos 
jovens sensibilizaram todos da escola, então, a partir daí, os alunos descobriram que essa 
seria a ação transformadora da Jornada deles no Ecoviver e decidiram fazer algo pela 
África. O objetivo deles foi arrecadar “fundos” para comprar materiais
escolares para os africanos de Guiné Bissau, uma vez que nos depoimentos disseram que 
os alunos aprendem sentados no chão sem mesas, cadeiras, quadros negros e fazem 
apenas uma refeição por dia. No Plano de Ação deles tinham os seguintes passos:

• conscientizar a comunidade da ação solidária envolvendo parceiros da escola como        
o pastor da igreja;
• realizar um brechó para levantar fundos com a venda de roupas, calçados, bijuterias        
e perfumes doados;
• entregar o dinheiro arrecadado para a escola em que os jovens africanos estudavam.

Para divulgarem o brechó, eles conseguiram parceria e anunciaram o convite à população 
via rádio local da cidade. Com o término do brechó, os alunos arrecadaram a importância 
de R$ 900,00, depositados em uma conta de um representante dos jovens na África para 
serem comprados classes, cadeiras e materiais escolares para os alunos da comunidade 
dos palestrantes. Alunos e professores fizeram um ato solene para demonstrar a entrega. 

ESCOLA: E.M.E.F. Marcílio de Noronha, Viana, ES.

AÇÕES: na etapa “Descobrir”, os alunos pesquisaram temas relacionados                           
à sustentabilidade, e o tema “Água” apareceu com maior destaque. A partir do estudo das 
contas de água das residências dos próprios alunos, eles puderam observar e discutir 
como a água é utilizada em casa e na escola e quais estratégias poderiam ser adotadas 
para reduzir o consumo de água e o valor da conta. Os alunos planejaram a confecção de
panfletos e adesivos e a parceria para a doação de água. Na etapa “Agir” os alunos 
distribuíram panfletos e conversaram com as pessoas no entorno da escola. Foram ao 
posto de saúde, mercado, padaria e andaram pelas ruas próximas à escola. Enquanto 
entregavam os panfletos, os alunos falavam sobre o Projeto Ecoviver e sobre a necessidade 
de reduzir o consumo e o desperdício de água.
Na escola, as garrafas de água foram entregues aos alunos e todos a utilizaram.
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ESCOLA: Escola Municipal Altivo Cesar, Niterói, RJ.

AÇÕES: o grupo fez inicialmente um trabalho de leitura de textos, tais 
como “Carta da Terra” e textos de Darci Ribeiro, envolvendo temas de 
sustentabilidade e educação. Na etapa “Planejar”, foi aplicada a Sala de Aula 
Invertida, onde os alunos apresentaram propostas de ações para o projeto na 
escola. Eles optaram por planejar um trabalho de conscientização e também de 
abordagem ao diretor, com a finalidade de conseguir recursos para melhoria 
da distribuição das lixeiras no colégio, buscando aplicar o descarte seletivo 
de resíduos. O trabalho de conscientização não se restringiu ao espaço físico 
do colégio. Eles montaram uma agenda de visita ao posto de saúde e às 
escolas no entorno que não estão no Projeto Ecoviver, para palestrar sobre 
a importância de descartar o resíduo hospitalar de forma consciente e não 
desperdiçar a água.

FAZENDO  
TEATRO NA ESCOLA
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FAZENDO TEATRO NA ESCOLA
Na etapa “Mostras de Teatro” da Jornada Ecoviver, o grupo que está 
desenvolvendo o projeto iniciará as atividades relacionadas ao teatro. 
Após a primeira aula introdutória, na qual o(a) professor(a) os ajudará     
a adentrar no mundo da dramaturgia, é interessante que o grupo esteja 
motivado e disposto para embarcar na construção de uma peça teatral.

Para isso, separamos – neste breve trecho – algumas importantes 
instruções. 

No entanto, ressaltamos que todas as dúvidas referentes à realização 
das atividades teatrais poderão ser esclarecidas no workshop 2, cujo 
conteúdo será uma oficina prática de teatro para fornecer ferramentas 
para o trabalho com os alunos. 

Confira o conteúdo a seguir!

MOSTRA NA ESCOLA
Produzir uma peça de teatro com um grupo de alunos é um desafio, mas 
é também um momento muito divertido do projeto. 

É a oportunidade que os alunos têm de vivenciar por meio de uma 
linguagem artística tudo aquilo que eles aprenderam sobre um tema tão 
importante como o da sustentabilidade. 

Aproveitem para desfrutar juntos de grandes momentos de 
aprendizagem: escrever o texto, definir os papéis e ensaiar a peça. 
Com certeza, o grupo fixará conhecimentos e se tornará ainda mais 
entrosado e motivado a continuar desenvolvendo ações de melhoria. 

Após a finalização da etapa de montagem da peça, será o momento 
de abrir as portas da escola para que pais, vizinhos, amigos e toda a 
comunidade do entorno possam conferir e prestigiar o trabalho dos alunos, 
das alunas, dos professores e das professoras: é a Mostra na Escola!

Esse evento – que encerra as atividades anuais do projeto em cada 
escola participante – tem o objetivo de compartilhar as conquistas 
e avanços do grupo que desenvolveu as atividades com toda                       
a comunidade escolar. Além de disseminar a cultura e fomentar as artes 
cênicas, a Mostra na Escola proporciona ao público espectador uma 
experiência de sensibilização em relação às questões de seu próprio 
cotidiano, mostrando como é possível tratar os temas urgentes da 
atualidade por meio da arte. 

O dia da Mostra

Uma das providências mais importantes para que essa atividade aconteça é a definição 
da data da Mostra na Escola, que deve ser agendada pelos professores e professoras 
participantes do projeto junto à diretoria da escola e à coordenadora pedagógica local do 
Ecoviver. Esse dia deve ser reservado para uma grande mobilização na escola! Por esse 
motivo, caso a direção ou a coordenação da escola prefira, é possível realizar a Mostra 
paralelamente a outro evento preexistente – desde que a Mostra na Escola, etapa do 
projeto Ecoviver, tenha espaço próprio para acontecer.

Agite a comunidade escolar; organize o ambiente! 

Após a definição da data, a sugestão é que toda a comunidade escolar seja convidada        
a participar: pais, professores, funcionários da escola, alunos de outras turmas, vizinhos 
e autoridades locais. Cartazes afixados em murais e na porta da escola podem reforçar 

Participantes do Projeto Ecoviver em edições passadas.
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o convite. Os próprios alunos e alunas podem ajudar na 
divulgação, enviando convites por e-mail para artistas locais 
e para os órgãos públicos, tais como a Secretaria Municipal 
de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura. Os alunos 
podem distribuir cartazes no comércio do entorno, solicitando 
aos proprietários que ajudem na divulgação do evento. Enfim, é 
possível envolver toda a comunidade escolar     e o entorno para 
a realização da Mostra na Escola. 
O próximo passo é criar uma identidade visual para a Mostra, 
ou seja, dar a ela uma “cara”, para que o evento possa atrair                  
a atenção dos visitantes. Para isso, os educadores poderão 
contar com todo apoio necessário das coordenadoras do 
Ecoviver.  
É possível aproveitar retalhos e sobras de tecido, juta, algodão   
e outros materiais para ornamentação; apenas a utilização 
desses apetrechos já deixa a escola com uma ambientação 
diferente. Vale lembrar que o eixo condutor do projeto                 
é a sustentabilidade e, sendo assim, o reaproveitamento de 
materiais aparentemente sem utilidade para decorar e criar 
cenários e figurinos é muito bem-vindo! O importante é envolver 
toda a turma em um exercício de criatividade e descontração!

Participantes do Projeto Ecoviver em edições passadas.

Prepare os alunos 

Após a finalização dos preparativos – ambientação da escola, 
construção de cenários e figurinos –, chegamos ao grande 
momento. No dia escolhido, é importante que os alunos            
e alunas estejam preparados para a apresentação e, por isso, 
sugerimos caprichar no visual. Não precisa ser nada luxuoso, 
mas aqueles que estiverem no palco devem utilizar figurinos, 
adereços e maquiagem adequados. Vale reforçar: não se trata 
de luxo – tampouco gastos financeiros –, mas de usar 

a imaginação e buscar a colaboração junto às famílias e a outros parceiros que possam 
ajudá-los, emprestando roupas e adereços. As possibilidades são inúmeras e os alunos são 
criativos. 

Resumindo…

• Agende a data da Mostra na Escola com a diretora e com a coordenadoria    
     local do Ecoviver.
• Divulgue a data para a escola e para a comunidade.
• Organize o ambiente para receber os convidados.
• Prepare seus alunos e alunas para serem os anfitriões e brilharem nesse dia.
• Após a apresentação, comemore o sucesso da Mostra com a turma.

MOSTRA NA CIDADE

As apresentações teatrais mais representativas do projeto são, posteriormente, reunidas em 
uma “Mostra Artística Final na Cidade”. Nesse dia, os selecionados têm a oportunidade de 
apreciar e prestigiar o desenvolvimento do projeto realizado por outras escolas da mesma 
cidade, além de apresentar suas produções artísticas para toda a comunidade, já que esse 
evento é aberto à visitação. A Mostra na Cidade destaca os projetos mais exitosos e marca 
o encerramento do Ecoviver em cada município.

A comissão que selecionará os grupos  
para a Mostra Final é formada pela 
coordenação do Ecoviver da região             
e representantes da secretaria de educação 
da cidade. A coordenadora local do projeto 
Ecoviver agenda o dia da Mostra Final de 
acordo com a disponibilidade do espaço  
do teatro e divulga as datas e locais                
a todos os envolvidos.

Participantes do Projeto Ecoviver em edições passadas.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DO PROJETO ECOVIVER
Dos critérios de participação.

• Entregar a ficha de inscrição preenchida e a lista de alunos participantes anexa.
• Participar presencialmente de todos os encontros de formação.
• Entregar todas as autorizações de uso de imagem dos alunos 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 alunos. 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 alunos 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.

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
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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>
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