
       
 

Segmento do Ensino Médio:  
 

 

Título: Desenvolvimento sustentável: conhecer, refletir e 
transformar 

Tema: Ações educativas para um mundo melhor. 
Séries: 1ª a 3ª séries do Ensino Médio. 
Duração: fevereiro a outubro de 2017. 
 

Objetivo: 
 

Em setembro de 2015, representantes dos mais de 150 países membros da 
Organização das Nações Unidas (ONU) reuniram-se em Nova York para adotar, 
formalmente, a nova agenda de desenvolvimento proposta pela entidade. Formada 
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), essa ambiciosa agenda 
tem como metas a erradicação da fome e da pobreza, a promoção da segurança 
alimentar e da saúde, a garantia da educação de qualidade para meninos e meninas, 
a promoção global da igualdade de gênero, a garantia do acesso à água potável, entre 
outros. 

Escola Associada da Unesco, o Colégio Santo Ivo procura inserir-se nessa 
busca por um mundo justo e igualitário adotando os ODS como fio condutor das 
Práticas de seus Projetos de Pesquisa. 

Com objetivo de fomentar discussões e propostas, por meio de parcerias 
colaborativas nas esferas econômica, social e ambiental, nossos alunos foram 
motivados a pesquisar e, através de reflexões e conscientização sobre as 
necessidades mundiais, elaborar propostas que promovam atitudes sustentáveis e que 
corroborem com a agenda UNESCO 2030. 
Intenções educativas: 
 

Este projeto tem como intenção levar o aluno a: 
 agir com ética, de maneira a entender os problemas de toda a 

sociedade e que se perceba como parte dela; 
 definir seu papel na sociedade, para que proponha ações voltadas à 

acessibilidade de todos aos serviços públicos ; 
 perceber as consequências de nosso comportamento no cotidiano e 

desenvolver pensamento crítico; 
 aprender com os problemas presentes nos diversos grupos culturais, 

sociais, étnicos e políticos; 
 engajar-se com os problemas da sociedade na qual está inserido; 
 refletir sobre a importância de sua participação na preservação do meio 

ambiente para as futuras gerações; 
 perceber que suas escolhas de vida podem refletir na vida da 

sociedade; 
 buscar alternativas para o transporte urbano; 



       
 refletir sobre a importância da moradia e do trabalho para uma vida 

plena; 
 buscar alternativas para a reciclagem do lixo, refletindo sobre 

alternativas e novas ações; 
 perceber que o esporte e o lazer são de grande importância para a 

população, não só como escolha de vida saudável, mas também como 
forma de reabilitação; 

 refletir sobre a necessidade da construção de um pensamento crítico da 
população em relação ao meio ambiente e à sociedade, a fim de 
proporcionar condições melhores para o futuro.  

Dessa forma, entendemos que esse projeto conduzirá nossos alunos a reflexões 
sobre mudanças de atitude e a novas ações, que priorizem o respeito pelas 
necessidades da população, que minimizem os danos contra o meio ambiente e 
ampliem as possibilidades de utilização de recursos de forma equilibrada, para que 
todos possam ter acesso pleno à cidadania atuando como parte da sociedade e 
comprometidos com o desenvolvimento do planeta e com a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade global. 

 


