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Olá alunas e alunos, tudo bem? Esperamos que sim! 
Nós do Projeto Ecoviver te convidamos a embarcar 
conosco em uma Jornada de conhecimentos! 
Vamos juntos?

Este é o primeiro caderno de atividades relacionado aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, em 
específico aos objetivos:

1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero
3. Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade

De acordo com as Nações Unidas do Brasil:

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável são um apelo global à 
ação para acabar com a pobreza, 
proteger o meio ambiente e o clima 
e garantir que as pessoas, em todos 
os lugares, possam desfrutar de paz 
e de prosperidade. Estes são os 
objetivos para os quais as Nações 
Unidas estão contribuindo a fim de 
que possamos atingir a Agenda 2030 
no Brasil.

As atividades propostas neste caderno de atividades e nos 
próximos falam sobre os ODSs e como cada um deles se 
relaciona com nosso entorno, vivências e sentimentos.

Vamos despertar nosso olhar para os problemas que 
a sociedade vem enfrentando, pensar em soluções e 
desenvolver novos comportamentos e hábitos sustentáveis 
para a preservação do planeta terra, nossa casa comum. 
Vamos lá?!

apresentação
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Vamos falar sobre o ODS 1, cuja meta é a  “Erradicação da pobreza”: 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares).

1. Escolha uma das fotos abaixo, escreva o que você sentiu ao observá-
la, e o que podemos fazer para mudar esta situação?

Foto 1 - de MART PRODUCTION no Pexels
Foto 2 - de Mumtahina Tanni no Pexels
Foto 3 - de Milan Rout no Pexels

Foto 4 - de Ahmed akacha no Pexels
Foto 5 - de Chris John no Pexels
Foto 6 - de Thom Gonzalez no Pexels
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2. complete as frases  e ligue com o Objetivo correspondente.

a. Assegurar______________________________
de qualidade ao longo da vida para todos.

b. Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os 
_________________________.

c. Assegurar uma________________________
saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades.

d. Acabar com a_________________________, 
alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS
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Observe com atenção a obra Retirantes, de Cândido Portinari

Disponível em 
<https://www.culturagenial.com/quadro-retirantes-de-candido-portinari/>

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS
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Retirantes é um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1944, em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro. 
A obra faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP), e 
retrata uma família de retirantes, pessoas que se retiram de uma região 
para outra em busca de condições melhores de vida.
 
1. A partir da sua observação, responda:
 
a. Observando a expressão facial das pessoas, o que você sente?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b. Qual outro título você daria à obra de Portinari?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________

2. O quadro “Retirantes” mostra um grupo de pessoas que deixaram o 
lugar onde viviam para tentar encontrar outro melhor para viver. Hoje em 
dia, muitas pessoas fazem isso porque vivem onde não existe água ou 
alimentos, ou porque não conseguem emprego. Observando essa família, 
responda:
 
Quantas crianças você vê?___________________
Quantos adultos? ___________________________
Existe algum idoso?_________________________
Quantos? _________________________________

Atividade referente aos 
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3. Reler e recriar são novos jeitos de olhar. Existem muitas maneiras de 
reler uma obra de arte. O importante é fazê-la à sua maneira, do seu 
jeito de se expressar. Deixar sua marca é fazer arte. Agora é a sua vez: 
use toda sua criatividade e faça uma releitura da obra “Os retirantes”, de 
Cândido Portinari.

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Objetivos de
 Desenvolvimento 

Sustentável

Caderno de 
Atividades

1

8

Ensino 
Fundamental I 

(4ª e 5ª ano)

Escola:___________________________________ Data:_________________

Aluno(a):__________________________________ Série:_________________

1. Vamos ajudar o pai do Paulo a chegar em casa com segurança?
Fique atento(a) à sinalização!

Agora, relacione as placas de trânsito à orientação correta.  

AFonte: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_transito.pdf  

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

A B C D

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4
Proibido 
Retornar

Proibido 
Estacionar

Siga em 
frente

Vire à
direita
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Vamos refletir!

A alimentação é fundamental para manter o nosso corpo saudável, e para o 
nosso crescimento. A falta de nutrientes pode causar diversos problemas à 
saúde. Portanto, na hora de pensar num cardápio saudável para uma criança 
em fase de desenvolvimento, é importante ficar atento(a) à composição dos 
alimentos.

Agora, marque um (x) nas alternativas que representam bons hábitos 
alimentares:

(    ) Devemos nos alimentar uma vez ao dia.
(    ) É necessário comer muito e diversas vezes ao dia.
(    ) É importante nos alimentarmos nos horários corretos. 
(    )  Consumir alimentos frescos e dentro dos prazos de validade.
(    ) Ter o hábito de tomar refrigerante nas refeições.
(    ) É saudável comer frituras e gorduras todos os dias.
(    ) O correto é comer devagar, mastigando bem os alimentos.
(    ) Comer frutas e verduras diariamente.
(    ) Beber água com frequência.
(    ) Tomar suco de frutas ao invés de refrigerantes.

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS
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Vamos falar sobre a importância da água?

A água é a principal substância responsável pela existência do Planeta 
Terra. Sem ela, nenhuma forma de vida existiria ou sobreviveria. Ela atua 
em todos os organismos vivos, em funções essenciais para a manutenção 
da vida. E no corpo humano não é diferente.
Como a água não pode ser armazenada em nosso corpo, é fundamental 
tomá-la constantemente. É preciso que haja um balanço entre o que é 
ingerido e o que se perde por meio da transpiração e eliminação de urina 
e fezes. Portanto, lembre-se sempre de beber bastante água. 
Devemos tomar aproximadamente 2 litros de água por dia, principalmente 
quando estiver quente ou quando fazemos atividades físicas.

1. Ao levantar, Paulo tomou 2 copos de água, contendo 280 ml de 
água cada um. Uma hora depois, após fazer exercícios físicos, tomou 
3 copos de água contendo 150 ml cada. Qual foi a quantidade de água 
que Paulo tomou no turno da manhã?

Escola:___________________________________ Data:_________________

Aluno(a):__________________________________ Série:_________________

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

Pensando nisso, vamos ajudar 
o Paulo e a Ana a somar a quantidade 

de copos de água que tomam 
durante um dia.
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2. Ana cuida muito bem da alimentação. Após o café da manhã, tomou 
1 copo de água, contendo 250 ml. Após varrer a casa, sentiu sede 
e tomou 3 copos de água contendo 180 ml cada. Então lavou as 
verduras e legumes, e no almoço tomou 2 copos de água com 220 ml 
cada um. Durante a tarde, após assistir um desenho e tomar café, Ana 
sentiu sede e tomou 4 copos com 140 ml cada. Quantos ml de água 
Ana tomou? O valor total somado está adequado com a quantidade de 
água que devemos tomar por dia?

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS
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Você conhece as cores do semáforo?

1. Observe o desenho do semáforo e coloque, no quadradinho ao lado de 
cada frase, o número da cor correta:

2. Em quais outros lugares você já viu faixas de pedestres?

• Condomínios residenciais;
• Estacionamentos fechados;
• Empresas com estacionamento;
• Shoppings.

Todos os lugares onde tem 
trânsito de automóveis e pedestres 
também possuem faixa de pedestres...

Pare imediatamente!

Pode seguir, a passagem está livre.

Atenção, o sinal irá ficar  vermelho!

Você sabia que a faixa de pedestres não é utilizada somente nas 
ruas, mas também em:

Escola:___________________________________ Data:_________________

Aluno(a):__________________________________ Série:_________________

Atividade referente aos 
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3. Vamos conhecer o significado de algumas placas.

Agora é sua vez! Desenhe outras placas que você conhece e escreva 
o que significam.

____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Curva 
à direita

Sentido único Área Escolar

Proibido 
Passagem 
de Pedestres

Escola:___________________________________ Data:_________________

Aluno(a):__________________________________ Série:_________________

Atividade referente aos 
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Para brincar com o Jogo dos 7 erros é só imprimir essa página. 
Depois, encontre os 7 erros que existem entre os desenhos abaixo. 
Marque-os com lápis colorido! Boa diversão!

Escola:___________________________________ Data:_________________

Aluno(a):__________________________________ Série:_________________

Atividade referente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

Re
sp

: 1
 - 

jan
ela

 la
te

ra
l, 

2 
ap

oi
o 

da
 p

or
ta

, 3
 c

ad
ar

ço
 te

ni
s,

 
4 

pa
lp

eb
ra

, 5
 c

in
to

 d
e 

se
gu

ra
nç

a,
 6

 c
ad

eir
in

ha
, 7

 g
ol

a


