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LIVRO DE BORDO - PROJETO GOTA D’ÁGUA - 2020 

 

1 – TÍTULO DO PROJETO:  

 

PIRACAIA E OS ODS NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO QUE QUEREMOS 

 

2 – INTRODUÇÃO:  

Para o ano de 2020, o tema do Projeto Gota D’água será sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU (ODS). Os ODS têm como meta acabar com a pobreza, promover a prosperidade 

e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas, tendo como 

horizonte até 2030. 

 

3 – PÚBLICO ALVO     

Professores e alunos da rede municipal de ensino de Piracaia – SP. Obs.: Devido à Pandemia de 

COVID 19 são incluídos, ainda mais neste período, os pais e demais familiares do aluno. 

 

4 - JUSTIFICATIVA:  

Visto que existem 17 escolas municipais em Piracaia propõe-se que cada unidade escolar trabalhe um 

tema dos ODS. Em virtude de as escolas participarem do Projeto Gota D’água anualmente propõe-se 

oferecer orientação sobre a temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS – Agenda 

2030, seja no Centro de Educação Ambiental, no Parque Ecológico ou mesmo durante os HTPCs nas 

Unidades Escolares. Os professores da rede municipal de ensino têm mais uma ferramenta para as 

atividades voltadas às questões ambientais por meio da Educação Ambiental que acontece de modo 

transversal e interdisciplinar. 

 

5 – OBJETIVOS:  

Capacitar os participantes para que possam atuar em suas localidades como Agentes Multiplicadores. 

 

6 – METODOLOGIA:  

Em virtude da Pandemia de COVID 19 as orientações, formações, sugestões e acompanhamento das 

atividades relacionadas ao tema foram feitas de modo remoto, por meio de ferramentas como o Zoom 

e o Meet, por exemplo.  

 

 

Os docentes foram orientados e estimulados a participarem do Curso EAD do Consórcio PCJ por meio 

da Escola da Água sobre os ODS. Foram disponibilizados Materiais, Links e Vídeos além de 

Sugestões de Atividades Práticas. 

Os docentes enviaram as atividades realizadas ao Departamento para elaboração do “Livro de Bordo”. 

Este ano foi atípico porque muitas comprovações das atividades chegaram em formato de vídeo. 
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7 – CRONOGRAMA:  

 

Data Ação Local 

Fevereiro Apresentação do Projeto Departamento de Educação 

Março Início Distanciamento Social 

Envio de Materiais e Link para Curso ODS 

 

Home Office/Remoto 

Abril Abertura Projeto/Curso Remoto/On Line 

Maio/Junho Orientações aos Professores Email, Lives e grupo de Watsapp. 

Julho 15 dias de Férias Escolares  

Agosto Recebimento e Organização dos registros 

das atividades nas escolas 

Elaboração do esboço do Livro de 

Bordo 

Setembro Orientações e assessoria aos 

professores/Sugestões de Atividades 

Email, Lives e grupo de Watsapp. 

Outubro Recebimento dos registros finais das 

atividades com alunos 

Confecção do Livro de Bordo 

Obs.: Datas das aulas: 28/05, 18/06, 09/07, 30/07, 20/08, 10/09, 01/10, e 22/10. 

 

 

 

8 – RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Número de professores e diretores: 160 professores e diretores 

Número de alunos: Cerca de 2.000 alunos de todos os ciclos 

Número de escolas participantes: 17 Unidades Escolares Municipais 

Total de pessoas envolvidas: Entre professores, gestores, equipe escolar, 

alunos e seus pais (que este ano participaram mais ativamente) foram 

alcançados cerca de 5.000 pessoas. 

 

 

 

9– RELAÇÃO DE ANEXOS:  

 

1. Atividades abordando os ODS trabalhados por cada escola. 

 

2. Listagem com o nome completo e carga horária dos professores para emissão dos certificados; 

 

3. Fotos, vídeos, dentre outros materiais que ilustrem as atividades desenvolvidas. 
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OBJETIVO 1. ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS, EM TODOS OS 

LUGARES. 

EMEI IRINEU FERREIRA DA COSTA – Creche 

1. As atividades a serem elaboradas na Emei Irineu Ferreira da Costa,  deveriam ter como objetivo 

acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.  Um tema amplo que deveria vir 

acompanhado com muitas ações, envolvendo pais e a comunidade do entorno da escola, inclusive os 

comércios. Esse era o nosso propósito. Diante da pandemia, as nossas ações ficaram limitadas. 

Trabalhamos o tema meio ambiente abordando os seguintes temas: Reciclagem; Cuidar das plantas; 

Plantio de mudinhas. 

Tema: Reciclagem: foi elaborado um vídeo pelos professores que foi divulgado em todos os grupos.  

Tema: Cuidando das plantas alimentícias: após explicações às crianças sobre a importância das 

plantas alimentícias, as professoras solicitaram que as crianças cuidassem das plantas em casa.  

  

Fotos 1 e 2. Registro do vídeo sobre Cuidados com as plantas que serão alimentos e sobre 

reciclagem apresentados pelas professoras nos grupos. 

 

 

 

 

 

 

Fotos 3 e 4. Os alunos cuidando das plantas em casa. 

 

 

Objetivo: Apresentar soluções de melhorias para o mundo, a começar pela nossa comunidade 

escolar a fim de conseguir sanar ao menos um pouco a situação de vulnerabilidade de uma parcela da 

população. 
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2. Ações que iremos realizar ao longo do ano em nossa escola:  

• Arrecadação de alimentos;  

• Apresentar opções de cursos gratuitos de empreendedorismo para a comunidade; 

 • Incentivo ao apadrinhamento de crianças em projetos já existentes;  

Com essas ações queremos então ajudar de todas as formas a nossa comunidade, doando alimentos, 

incentivando formações através de cursos gratuitos em instituições como SENAI e SEBRAE (para 

aumentar a possibilidade de um novo emprego melhorando a renda familiar e a qualidade de vida). 

O apadrinhamento de crianças através de sites como o “Apadrinhe uma Criança” consiste em pagar 

um valor mensal que será revertido em educação, alimentação e saúde. 

Considerações Finais: No Brasil e no Mundo temos uma grande desigualdade social e com isso a 

pobreza extrema também dificulta que essas pessoas tenham direitos básicos como educação e 

proteção social, tornando a qualidade de vida extremamente reduzida. Se cada um fizer um pouco 

vamos então conseguir transformar o mundo em um lugar melhor para se viver, com ações simples 

iguais a estas podemos trazer esperança e alegria em suas vidas, por isso devemos desde cedo 

incentivar as nossas crianças a ser solidaria e saber dividir, para que todos tenham a oportunidade de 

ter uma vida melhor e mais digna. 

REFERÊNCIAS https://www.apadrinheumacrianca.org.br/ http://www.agenda2030.org.br/ods/1/ ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e documentação. Trabalhos 

Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 
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OBJETIVO 2. ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E MELHORIA 

DA NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL. 

EMEFEI PREFEITO AMARO PEREIRA LEITE (MARICO) - Educação Infantil e 1º ao 5º 

O projeto iniciou-se ainda no mês de maio, com contação de histórias. Em junho houve a 

comemoração do Dia do Meio Ambiente foi feita a postagem do vídeo “Meio Ambiente na Educação 

Infantil”. Os alunos foram orientados a fazer uma horta em garrafa PET. Finalizamos com uma música 

“A natureza Clip”. 

Objetivo: Possibilitar a concentração de hortas comunicativas; sensibilizar sobre a importância da 

preservação de recursos para a produção sustentável e capacitar os alunos para serem agentes 

multiplicadores. 

Vídeos: “Meio Ambiente na Educação Infantil”. 

Leitura: Contação de Histórias: “A floresta de Água”, 

 Atividades escritas e atividades práticas: 

Orientação aos pais, sobre as atividades.  

Meio Ambiente: reciclagem e confecção de brinquedos recicláveis. 

Alimentação saudável: texto informativo para os pais, experiência da germinação do feijão e plantio.  

Tipos de solo, modos de vida, recursos naturais, consumismo.  

Confecção de horta em garrafa PET e confecção de “cabeça de alpiste” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1, 2 e 3. Registro das atividades realizadas pelos alunos. 

 

Materiais Utilizados: saquinho de papel, fita, vasinho, terra adubada e muda de planta, livros 

dispositivos com acesso á internet, amostra de solos, materiais recicláveis como garrafas pet, 
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sementes ou mudas das plantas escolhidas, celular, computador, materiais para montagem e a 

manutenção da horta. 

Alunos atendidos: 

Fase I e Fase II 23 alunos  

1º e 2º ano 25  

3ºano total 13 alunos 

4º e 5º ano 23 alunos  

Avaliação: Todos nós professores engajados para que o projeto desse certo, fizemos observações 

através das fotos e conversas através de áudios e interagindo com os alunos e os pais pelo watsapp, 

essas ferramentas tecnológicas nos proporcionaram ver a curiosidade dos alunos pelo assunto 

apresentado e a execução das atividades propostas. 

 

 

Links de vídeos e postagens em redes sociais 

 

https://www.facebook.com/amaro.emefeipref 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pt8oh4307f8 
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OBJETIVO 4. ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E 

PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS.  

EMEF CEL. THOMAZ GONÇALVEZ DA ROCHA CUNHA 

Fundamental (1º ao 5º e EJA) 

 

Todas as séries, 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental I e 1° ao 4° termo da Educação de 

Jovens e Adultos (428 alunos).  

Total: 18 Professores do Fundamental (1º ao 5º 

e EJA) 

 

Atividades: Organizar Oficinas de Leitura para compreensão de textos em escolas; Promover a 

campanha “Leitor do Mês”. 

Objetivo: Incentivar a leitura em atividades remotas. 

Estratégia Utilizada: Sugestão de leitura, leitura oral, registro (foto). 

Materiais Utilizados: livros que tenham em casa ou indicados para leitura da sala. 

Avaliação: através das interações remotas e registros enviados. 
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OBJETIVO 5. ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E 

MENINAS 

EMEFEI ORLANDO JÚLIO GUIMARAES - Infantil e Fundamental I e II 

Período: Junho a Julho 2020 - Judite: 9° ano - Vlog de Opinião - Tema: Diversidade de Gênero 

https://www.youtube.com/watch?v=sC8hTDhvJ98&feature=youtu.be 

Tema Empoderamento Feminino 

https://www.youtube.com/watch?v=hw-KGmouVco&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=y8_IRKMufW4&feature=youtu.be 

https://share.pixton.com/pwv6zuf 

Tema Padrão Social 

https://www.youtube.com/watch?v=O6-I7a0ILQg&feature=youtu.be 

Período: Semana de 08 até 10 de junho de 2020 - Tema: Valorização da mulher piracaiense 

Objetivos:  

Destacar o valor da atitude da fundadora da cidade “Leonor de oliveira franco”; 

Resgatar o valor das mulheres que são importantes em nossa sociedade; 

Focar nas boas iniciativas, que as mulheres colocam em prática no seu cotidiano; 

Enaltecer a valorização das mulheres na sociedade de maneira igualitária; 

Leitura de Livros e de Filmes: 

CONTO “O KNOW DE HEDELEY” 

FILME “MOANA: UM MAR DE AVENTURAS” 

FRIDA KAHLO 

A LENDA DO XINGU E DO AMAZONAS 

CLIPE DA MÚSICA DONA DE MIM (IZA) 

JULIA TOLEZANO, A JOUT JOUT 

A PARTE QUE FALTA ME MIM DE SHEL SELVERSTEIN 

 

IGUALDADE DE GÊNERO. 
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Violência e exploração sexual, desigualdade no acesso e à remuneração no mercado de trabalho, 

divisão desigual do cuidado não remunerado e do trabalho doméstico, e a discriminação no cargo 

público, permanecem enormes barreiras à igualdade de gênero.  

 

Tema: Valorização da Mulher Piracaiense. 

 

Objetivos:  

Destacar o valor da atitude da fundadora da cidade “Leonor de Oliveira 

Franco”; 

Resgatar o valor das mulheres que são importantes em nossa 

sociedade; 

Focar nas boas iniciativas, que as mulheres colocam em prática no seu 

cotidiano; 

Enaltecer a valorização das mulheres na sociedade de maneira 

igualitária; 

 

Participantes:  

Professora do 2º ano e 14 alunos através do grupo da sala. 

 

Resultado: 

Foi gratificante observar (mesmo à distância, através do grupo da sala), 

o quanto os alunos reagiram de maneira produtiva ao tema proposto. 

 

ODS 5 – Igualdade de Gênero 

Objetivo: A elaboração deste projeto foi o ponto de partida para uma reflexão sobre as diversas 

formas de desigualdade social, neste projeto em destaque, a desigualdade de gênero, através da 

oralidade e leitura nos primeiros anos do ensino fundamental.  

 

Estratégia Utilizada: Para este fim, foram abordadas questões sobre o tema descrito, em 

consonância aos aspectos da oralidade, escrita, desenho, utilizando-se da música e alguns vídeos nos 

quais utilizam-se alguns princípios para estimulação do raciocínio, criatividade e  expressão das 

emoções. 

Materiais Utilizados:  Utilização do Livro “CANTEIRO  MÚSICAS PARA BRINCAR” ; De Margareth 

Darezzo, acervo PNAIC; Com aplicação das seguintes músicas: 6- DIFERENÇAS, 7- CORAÇÃO DE 

OURO, 9- CRESCER e 15- LIVRO; Vídeos: “MENINO DE TODAS AS CORES”; Brinquedos e 

brincadeiras 

Avaliação: Para a realização do processo de avaliação do presente projeto estão sendo utilizados os 

seguintes quesitos: 

Participação dos alunos e familiares (REMOTA); 

Verificação da assimilação dos alunos com relação aos conceitos propostos no projeto, através de 

questionamentos. 

Judite Aparecida Bisanson Junho - Debora da Silva Souza Paraíso 

Josiane Renata Oliveira Valverde Rossetti - Elisangela Pinheiro 

1º ANO – 23 alunos 
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2º ANO – 18 alunos 

3º ANO – 21 alunos 

6º, 7º e 9º ANO – 81 alunos  

 

Ods 5 – Igualdade De Gênero 

 

Professora: Débora da Silva Souza Paraíso 

 

Justificativa: 

 

Consideramos a ação pedagógica, ensino / aprendizagem, como trabalho e como tal pelas constantes 

reflexões: relação professor / aluno, pais / escola, educação, compromisso e conhecimento. 

Trabalhar por projetos significa ajudar a criança a construir critérios e não apenas adquirir conteúdos. 

A opção pela organização do PROJETO ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO fundamenta-se no 

respeito ao indivíduo em relação à sua formação, considerando seus interesses, necessidades, 

socialização, afetividade e principalmente sua trajetória de vida, demonstrando que somos todos 

iguais e conscientes no combate as desigualdades de gênero. 

 

Objetivo: 

 

A elaboração deste projeto foi o ponto de partida para uma reflexão sobre as diversas formas de 

desigualdade social, neste projeto em destaque, a desigualdade de gênero, através da oralidade e 

leitura  nos primeiros anos do ensino fundamental.  

Para este fim, foram abordadas questões sobre o tema descrito, em consonância aos aspectos da 

oralidade, escrita, desenho, utilizando-se da música e alguns vídeos nos quais utilizam-se alguns 

princípios para estimulação do raciocínio, criatividade e  expressão das emoções. 

Outro aspecto que se buscou ao longo deste projeto é a ampliação e desenvolvimento de ideias, que 

geram decisões. Neste sentido, ensinar a ler é ensinar a escrever, tomando esta escrita como 

manifestação de uma experiência, daquilo que marcou a criança a partir do contato íntimo com o 

projeto. 

 

Expectativas de Aprendizagens: 

 

O presente projeto tem como expectativa introduzir dentre outros conceitos, o de formação da criança 

(aluno), o respeito às diferenças entre as pessoas de nosso convívio, os valores da vida em família e a 

importância de seus membros, o crescimento da criança e todas as alterações no desenvolvimento a 

que irão vivenciar, e por fim, a importância da igualdade de gênero, sem que haja qual quer tipo ou 

forma de discriminação ou diferenciação. 

 

Estratégias Utilizadas: 

 

O PROJETO ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO fez uso das seguintes metodologias para sua 

aplicação: 

 Utilização do Livro “CANTEIRO  MÚSICAS PARA BRINCAR” 

De Margareth Darezzo, acervo PNAIC. 

Com aplicação das seguintes músicas: 

6- DIFERENÇAS, 7- CORAÇÃO DE OURO, 9- CRESCER e 15- LIVRO. 
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 Vídeos: “MENINO DE TODAS AS CORES” 

 Brinquedos e brincadeiras e Regras e boa convivência 

 

Recursos Humanos: 

 

No desenvolvimento deste projeto, contamos com a participação efetiva do material humano a seguir: 

Alunos do 1º ano e os Pais e ou responsáveis pelos alunos participantes 

Público Alvo: 

 

O PROJETO ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO teve como público alvo alunos do 1º ANO, do 

ensino fundamental I, da Escola Orlando Júlio Guimarães. 

 

Tempo Estimado: 

 

 Este projeto esta sendo produzido ao longo do ano letivo de 2.020, com ênfase no ensino 

remoto, EAD, devido à crise pandêmica (COVID-19) que estamos vivenciando no decorrer deste ano 

escolar. 

 

Avaliação: 

 

 Para a realização do processo de avaliação do presente projeto estão sendo utilizados os 

seguintes quesitos: 

 Participação dos alunos e familiares (REMOTA); 

 Verificação da assimilação dos alunos com relação aos conceitos propostos no projeto, através 

de questionamentos. 

Produto Final: 

 

O projeto, ao diversificar modelos de busca de informações, trouxe a possibilidade de ampliar as 

representações, que podem ir além do registro escrito, instigando a percepção dos alunos em um 

contexto de igualdade de gêneros. 

 

Como resultado parcial dos trabalhos desenvolvidos, segue anexo, FOTOS DOS TRABALHOS 

REALIZADOS. 
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O crescer, e as cores que convencionamos na diferenciação de gênero; nas profissões, inclusive no 

mundo das artes, o convívio sem qualquer diferenciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão Desigual Do Cuidado Não Remunerado E Do Trabalho Doméstico 

 

Professora: Elisangela Pinheiro - 3º ano A 

 

Objetivos 

Proporcionar reflexão buscando a conscientização sobre os prejuízos causados pela imposição do 

trabalho as crianças e adolescentes; 

Favorecer aos alunos a reflexão da importância de permanecer na escola, conscientizando-os de que 

a educação é a melhor maneira de construir um futuro de esperança, que estudar é o seu oficio, que 

brincar faz parte do seu desenvolvimento e que é direito seu; 

Mostrar o quanto é fundamental a criança ter seus direitos garantidos para que no futuro essa criança 

tenha não tenha desenvolvimento abalado. 

Estratégia Utilizada 

Lista de atividades que ajuda a fazer em casa 

Ver informações no gráfico 
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Fazer reflexão sobre o vídeo assistido 

Leituras de textos informativos, com atividades relacionadas aos mesmos; 

Realização de pesquisas 

Realização de pinturas e textos 

Materiais Utilizados 

Vídeo; Pesquisa na internet; Gráfico; Caderno , lápis de cor 

Avaliação 

Observação dos trabalhos; Participação e devolutiva dos alunos nas atividades. 

 

Esse projeto está sendo realizado com o 3º ano A, envolvendo uma média de 62% dos alunos. 

Ele teve início no mês de agosto e sua finalização ocorrerá no mês de setembro. 

Com esse projeto procuramos mostrar aos pais e filhos o quanto é importante à criança viver a sua 

infância, aproveitando-a da melhor forma possível, através de seus estudos e brincadeiras. 

Através dessa atividade buscamos conscientizar as crianças de que o trabalho doméstico não deve 

ser feito por eles, que sim devem ter alguns deveres e cumpri-los, mas não deixar que esse trabalho 

prejudique seu desenvolvimento na escola e impossibilite de ter seus momentos de lazer. 

Ao final desse projeto espero que todos os alunos tenham a consciência que devem ser respeitados e 

conheçam seus direitos e também  os seus deveres . 

 

 

 

Links 

https://www.youtube.com/watch?v=3PkORUWr5Xc 

https://www.youtube.com/watch?v=UmYrApzqUIE 

https://www.youtube.com/watch?v=8jx8OuHFwMQ&t=14s 
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OBJETIVO 6. ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E 

SANEAMENTO PARA TODOS 

Unidade Escolar: ESTAÇÃO DE CANEDOS - Educação Infantil e Fundamental I (1º ao 5º) 

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

Estratégia Utilizada: Vídeos, leitura de textos informativos, elaboração de cartazes, pesquisa, etc., 

Materiais Utilizados: Livros didáticos, jornal, vídeos, etc. 

Número de participantes: 9 Professores. Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano (alunos, professores e família) 

cerca de 300 pessoas.  

Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Geografia.  

Atividades desenvolvidas:  

Textos e vídeos para reflexão e interpretação; Produção de textos; Reciclagem (confecção de 

instrumento musical-chocalho e brinquedos); Situação problema e interpretação de gráfico; Confecção 

de Cartazes; Praticando cidadania – foco no meio ambiente; Plantando feijão e mudinha. 

 

 

 

 

 

 

          

Estratégia Utilizada: Utilizei 3 Vídeos https://youtu.be/mJ8nISBlqvE, https://youtu.be/M3WeYor43kY, 

https://youtu.be/JtshF-n-mis para introduzir o assunto, depois a proposta da atividade foi ensinar a 

importância de lavar as mãos em tempo de pandemia e o uso da água conscientemente sem 

desperdício fechando a torneira.  

 

Estratégia Utilizada: colagem, uso de sucatas e materiais encontrados na natureza 

 

Materiais Utilizados: Vídeos informativos, água e sabonete 

 

Avaliação: A avaliação foi feita através da participação, do envolvimento das crianças mostrando que 

se apropriaram do assunto e dos registros produzidos. 
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Materiais Utilizados: Garrafa pet, tecidos velhos, folhas de arvores, papéis velhos, tintas, rolinhos de 

papel higiênico e plásticos velhos. 

 

Atividade Desenvolvida: foram expressão artística e contação de história 

  

Avaliação: A avaliação foi contínua, através de observação e registro da participação e envolvimento 

de cada aluno durante as expressões artísticas. 

https://www.facebook.com/ritadecassia.mirandasantos.7/videos/3186041311449054/ 

 

https://www.facebook.com/ritadecassia.mirandasantos.7/videos/3076122692440917/ 

https://www.facebook.com/ritadecassia.mirandasantos.7/videos/pcb.2986504288069425/298646

8471406340/?type=3 

https://www.facebook.com/ritadecassia.mirandasantos.7/videos/3186041311449054/ 

 

https://www.facebook.com/ritadecassia.mirandasantos.7/videos/pcb.2986504288069425/298646

8471406340/?type=3&theater 

 

Link do Vídeo no Facebook 

Video compostagem 4 ano A - Canedos.mp4
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OBJETIVO 7. ASSEGURAR O ACESSO CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL, MODERNO E A PREÇO 

ACESSÍVEL À ENERGIA PARA TODOS. 

EMEFEI ALZIRO BRANDÃO - Educação Infantil e 1º ao 5º ano - Total 130 alunos. 

Enquetes realizadas pelo Google Forms com os alunos 

 

 
 

 
 

 

Link de devolutiva de aluno sobre o Vídeo de Lançamento do LAMBA 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwKjKvbtwjrPZqJQLcBMMBcpgzk?project

or=1&messagePartId=0.1 

 

 

Links das aulas pela Internet 

https://1anoalziroprofagata.blogspot.com/2020/08/aula-0608-oficina-energia-eolica.html 

https://1anoalziroprofagata.blogspot.com/2020/08/aula-1308-oficina-ods-7-energias.html 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=366787848017753&id=100040596234186 

https://1anoalziroprofagata.blogspot.com/2020/08/aula-2008-oficina-ods-7-com-turma-da.html 
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OBJETIVO 8. PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E 

SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE PARA TODOS. 

EMEI ANTÔNIO TELES - Creche e Educação Infantil 

Período da atividade realizada: Maio a Outubro de 2020  

Justificativa: Nosso objetivo é bem complexo para trabalhar com a idade dos nossos alunos, sendo 

assim propus para as professoras participarem do curso on-line no site do Consórcio PCJ, da ODS, 

conforme sugestão de atividade do vídeo explicativo: Realizar cursos à distância de aperfeiçoamento 

profissional.  Sendo assim, até o momento temos 92,30 % das professoras desta Unidade Escolar 

realizando o curso.

Objetivo: Conscientizar e contribuir com a formação profissional das professoras frente aos objetivos 

de aprendizagens da Agenda 2030. 

Estratégia Utilizada: Participação das professoras no curso on-line no site do Consórcio PCJ, da 

ODS, conforme a sugestão de atividade do vídeo explicativo: realizar cursos à distância de 

aperfeiçoamento profissional. 

Tivemos professoras que também realizaram os outros cursos on-line disponível pela PCJ.  

Proposta interativa on-line com as professoras pelo aplicativo Padlet e Wooclap. Responderam duas 

questões sobre os ODS (segue em anexo).  

Materiais Utilizados: Internet, computador e celular.  

Avaliação: a avaliação ocorreu na análise das devolutivas das propostas interativas 
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OBJETIVO 10. REDUZIR A DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E ENTRE ELES. 

EMEB – Rural EURIDES BADARI - Educação Infantil – Fundamental I e II 

 

Houve uma ótima repercussão, pois além daqueles que necessitam levarem as doações, aqueles que 

tinham doações trouxeram para compartilhar com a comunidade. 

Mesmo distantes puderam compreender a necessidade e viram o resultado positivo da ação de todos 

em se engajar na causa social e tentarmos dentro da nossa comunidade escolar amenizar a 

desigualdade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL – Fase I e II 

Fundamental I – 1º ao 5º ano 

Fundamental II – 6º ao 8º ano 

Total de 137 alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação: Nosso Projeto foi desenvolvido mediante a situação da pandemia, como recurso de 

desenvolver de maneira segura o ODS que coube a nós 

 

 

 

 

 

Objetivo: Tentar amenizar a desigualdade social. 

Estratégia Utilizada: BAZAR – Traga o que puder e leve o que quiser! 

Materiais Utilizados: Roupas, calçados e brinquedos de doações. 
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OBJETIVO 11. TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, 

SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS 

CENTRO DE ENSINO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS – Creche 

Objetivo: Familiarizar-se com o conceito trânsito seguro 

Estratégia Utilizada: Por meio das vídeo aulas, enviar atividades lúdicas (músicas, atividades 

motoras, vídeos e história) relacionadas ao tema trânsito seguro, visto que as crianças têm pouca 

idade para tratar de um assunto tão complexo. 

Materiais Utilizados: Celular, objetos encontrados em casa (bolinha, papel e etc.). 

 

Berçário 2 Integral 15 alunos 2 professores 

 

Avaliação: Foi feita mediante o acompanhamento das atividades recebidas através do grupo de 

“watsapp” da sala e do registro semanal do relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. https://youtu.be/XHxy-nJUmgE 

2.  https://youtu.be/As0kZkF0Vf4 

3. https://youtu.be/BwUAq1_cXKg 
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Avaliação: A avaliação foi feita mediante o acompanhamento das atividades enviadas 

 

 

Objetivo 

Sensibilizar sobre a Preservação do Meio Ambiente e sobre a importância da água para todos os 

seres vivos. 

Estratégia Utilizada 

Através dos personagens Iara, Saci, Boitatá e o Curupira, das histórias contadas através de livros, 

fantoches e músicas, enfatizamos a importância de preservar o meio ambiente de maneira lúdica e 

prazerosa. 

Materiais Utilizados 

Fantoches, livros, músicas, cantigas e celular. 
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OBJETIVO 12. ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS. 

EMEI MARIA HELENA FERREIRA DE GODOY - Ed. Infantil e Fundamental I (1º ao 5º). 

Total de Professores: 9 
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OBJETIVO 13. TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A MUDANÇA CLIMÁTICA E 

SEUS IMPACTOS.   

EMEI LEONOR DE OLIVEIRA FRANCO - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Período em que a atividade foi realizada: Junho a Setembro de 2020. 

Local: Grupos de watsapp e Facebook da Escola. 

Projeto Mini Horta em garrafas PET  

Materiais Utilizados: Vídeos, computador, celular, papéis diversos, tintas, cola, tesoura, canetinha, 

alfabeto móvel, rolinho de papel higiênico, terra, água e sementes. 

 

Objetivo da atividade: Demonstrar e valorizar atitudes de cuidado, cooperação e solidariedade. Agir 

de forma consciente, respeitando e valorizando a natureza. 

Mesmo com o isolamento social, e as aulas sendo ministradas à distância, a equipe buscou promover 

a sensibilização e conscientização ambiental, por meio de mensagens, vídeos, filmes e sugestões de 

atividades para serem realizadas em casa junto com a família. 

Número de participantes: Toda a equipe escolar. Sendo composta pela diretora, 14 professoras, 02 

funcionárias e cerca de 180 alunos. 
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Links dos vídeos e postagens em redes sociais: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRwA2RNMl78 

https://www.youtube.com/watch?v=sbbQh-9gnb0 
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OBJETIVO 14. CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DOS OCEANOS, DOS MARES E DOS 

RECURSOS MARINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

EMEFEI Prof.ª. SYLVIA AMÁLIA GUIMARÃES MENDES - Educação Infantil e Fundamental I (1º ao 

5º) 

Objetivo: Proteger os ambientes marinhos PENSANDO GLOBAL E AGINDO LOCAL. Sensibilizar 

para a redução do consumo e descarte adequado dos resíduos evitando que os plásticos, isopor, óleo 

e outros resíduos cheguem aos rios e consequentemente no mar. 

Estratégia: Participar do DESAFIO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA 2020 de modo individual. 

Materiais:  Lançar o desafio para o Dia Mundial da Limpeza utilizando as redes sociais por meio das # 

#eucuidodomeuquadrado 

#diamundialdalimpeza 

#worldcleanupday2020 

 

Avaliação: Feedback de satisfação com os alunos que aceitaram o desafio e buscam um mundo 

melhor!! 

Link para o Vídeo da Professora que lançou o desafio aos professores e aos seus alunos: 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3255445344551443 

 

  
 

Links com as devolutivas dos alunos: 

 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3269017783194199 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3264910676938243 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3264781836951127 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3261242067305104 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3261037163992261 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3259561597473151 

https://www.facebook.com/viviane.delfino.5/videos/3255445344551443 
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OBJETIVO 17. FORTALECER OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA 

GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

EMEF SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA - 1º ao 5º 

Objetivos das Atividades: Promover aos educandos condições para que através das atividades, 

conscientizem-se da necessidade dos valores para uma convivência harmônica entre a natureza  e a 

sociedade 

Período: Maio a Julho. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, pais. 

Público Alvo: Alunos. 

Produto Final: Textos, vídeos e fotos.  

Atividades:  

1. Assistir ao vídeo: “Águas Cristalinas em Veneza” ler o texto e responder as questões. 

Objetivo: Argumentar em defesa de pontos de vista sobre temas polêmicos relacionados a situações 

vivenciadas na escola e/ou na comunidade, na produção escrita de cartas de reclamação, resenhas, 

entre outros textos do campo da vida pública.  

2. Ler os textos: A destruição das espécies animais e vegetais. Ler o texto e responder às questões/ 

As águas e as paisagens/As paisagens são transformadas/ A destruição das espécies vegetais e 

animais.  

Ler os textos e responder as questões. 

Objetivo: Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas ( relevo, cobertura vegetal, 

hidrografia entre outros) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou 

degradação dessas áreas, discutindo propostas para preservação e conservação de áreas naturais. 

4. Assistir o vídeo: “Acabou a água” e fazer um vídeo sobre o tema.  

Objetivo: Reconhecer e apreciar a pantonomia presente em diferentes contextos, aprendendo a ver e 

ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório ficcional; Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assuntos/tema) 

demonstrando compreensão global. 

5. Jogar com a família e registrar em fotos ou vídeo. (Jogo da natureza) 

Objetivo: Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, 

hidrografia entre outros) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou 

degradação dessas áreas, discutindo propostas para preservação e conservação de áreas naturais. 

1° ano A, 2° ano A, 2° ano B, 3° ano A, 3° ano B, 4° ano A, 5° ano A e 5° ano B. • 139 alunos 

atendidos. 
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Dez professores envolvidos. 

 

Estratégia Utilizada: Dadas as circunstâncias de distanciamento social, as intervenções bem como as 

atividades de sensibilização ocorreram em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o corpo docente 

interagiu com os alunos através de áudios, vídeos chamadas e gravações de vídeo, momentos que 

enriqueceram e mobilizaram tanto os alunos como o contexto familiar. Houve ainda a seleção de 

vídeos do Youtube cujos links foram socializados com os alunos. 

 

Materiais Utilizados: Vídeos, textos, fotos, áudios, jogos, mudas de plantas e material reciclado.  

 

Avaliação: A participação e envolvimento dos alunos, envio de fotos e postagens no grupo AVA, 

permitiu aos professores o acompanhamento e ajuste das intervenções pedagógicas. Foi também 

solicitado aos alunos a gravação de vídeos com depoimentos e demais evidências. Para o próximo 

ano letivo será oferecida parceria com as floriculturas da cidade para que doem à Escola as plantas 

que não foram comercializadas, assim os alunos poderão revitalizá-las para plantio nas dependências 

da escola. 

 

 

Observação: As placas foram produzidas durante o distanciamento social, não sendo possível a 

intervenção pedagógica para correção segundo normas da língua. 

 

Links de acesso das postagens: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIdSseVqh1c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VVD1n2UpnRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8ttn1_NCyA 
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