
 

 

 
 

PROJETO ECOVIVER 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

ATIVIDADE 12 

TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODSs) 

 

 
 

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.  

Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos(as), independentemente 

da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. 

 

1. A frase acima é uma das metas dos ODS 10 para 2030. Indique uma destas desigualdades e comente 

como ela está presente em seu dia a dia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. O ODS 10 fala da redução da desigualdade dentro dos países e entre eles. Você sabia que essa 

desigualdade também existe no trânsito? Por exemplo, na sua cidade, os locais públicos e/ou privados são 

acessíveis para todas as pessoas? Cadeirantes e idosos(as), por exemplo, precisam ter uma vaga 

especial nos estacionamentos. Liste aqui, de acordo com a sua opinião, alguns lugares que precisam ter 

estacionamento exclusivo para idosos e cadeirantes. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

3. Todas as figuras abaixo representam algum tipo de desrespeito às leis de trânsito. Nas linhas ao 

lado, escreva quais são. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Agora, pensando na questão da igualdade entre todos(as) no trânsito, o que você acha que 

deveria ser feito para que as situações acima fossem resolvidas?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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______________
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5. Observe os dados abaixo. 
 
Mortalidade por bairro 

Taxa de mortalidade é reduzida à medida que cresce o IDH da região 

 

 
  Fonte - https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-mais-letal-em-regioes-de-periferia-no-brasil-1-
24407520 
 

Lembrando que quanto maior é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de uma região, 

melhores são as condições de vida locais, em linhas gerais. A partir da comparação entre o IDH e 

a taxa de mortalidade resultante do Covid-19, a quais conclusões você consegue chegar? A 

desigualdade socioeconômica agrava as consequências da pandemia? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

6. Observe as imagens a seguir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Observando as imagens, você consegue diferenciar IGUALDADE e JUSTIÇA? Explique a 

diferença. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Para que o ODS 10 seja alcançado, o que deve ocorrer? IGUALDADE ou JUSTIÇA? Por que? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7.  Observe a imagem abaixo. 

a) Qual mensagem ela nos passa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*DISPONIVEL EM:https://www.criatives.com.br/2018/11/justica-ou-igualdade-esses-5-quadrinhos-

vao-mostrar-do-que-o-mundo-realmente-precisa/amp/  ACESSO: 28/05/2020) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 



 

 

  

 

b) Na tabela abaixo, preencha suas FORÇAS (habilidades, aquilo que você faz e se sai muito bem, 

ou seja aquilo, em que você é bom (boa) ou coisas que você faz com muita facilidade). Ao lado, 

faça uma lista de elementos nos quais você apresenta FRAGILIDADES (dificuldades, defeitos, 

aquilo que você acha que não faz tão bem, ou ainda tem de se esforçar muito para fazer). 

   

 
c) Conhecendo suas FRAGILIDADES e FORÇAS: 

 

• Como posso disseminar (espalhar) minhas forças? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

• Como posso transformar minhas fragilidades em forças? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

MINHAS FORÇAS MINHAS FRAGILIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


