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Projeto “Todos com os ODS” 
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No passado dia 25 de maio, a Escola Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra (ESIDM), celebrou 

o envolvimento, entre 2018 e 2021, de cerca de 120 alunos no projeto pedagógico «Todos com 

os ODS», desenvolvido no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em torno dos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU. Esta dinâmica 

abarcou quatro turmas de 3.º CEB, ao longo de três anos, numa dinâmica de trabalho de projeto 

multidisciplinar, com a colaboração da Biblioteca Escolar, tendo como finalidade a divulgação 

na comunidade escolar e educativa dos 17 ODS. 

Na ESIDM, a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), estabelece-se como uma 

linha orientadora transversal ao Projeto Educativo, identificando e priorizando os domínios 

relacionados com a Educação para a Cidadania, que deverá pautar-se por três grandes 

premissas: (1) a atitude cívica individual (autonomia, espírito crítico, identidade cultural/de 

cidadania), (2) o relacionamento interpessoal (comunicação) e (3) o relacionamento social e 

intercultural (gestão de conflitos, desenvolvimento humano sustentável, democracia). 

Pretende-se desenvolver competências pessoais, sociais e de participação ativa, fomentar o 

desenvolvimento de conhecimentos em diferentes áreas e promover o pensamento crítico e 

democrático.  

Estiveram envolvidas no projeto turmas de 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, ao longo de 3 anos 

letivos, envolvendo as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Geografia, Ciências Naturais, 

Educação Visual, Teatro, História, Inglês, Português e Educação Especial, bem como a Biblioteca 

Escolar. 

Foi, igualmente, significativo o envolvimento de vários mentores que, através de palestras, de 

oficinas e de jogo de papéis, sensibilizaram os alunos para temáticas dos seis Domínios do 

primeiro grupo da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania: Direitos Humanos, 

Interculturalidade, Igualdade de Género, Saúde, Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável. Por consequência, os alunos foram estimulados a fazer pesquisas, tornando-os 

mais competentes na temática dos ODS. Este projeto foi pensado na linha do preconizado no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), tendo sido definidas 

aprendizagens específicas que promovem as competências nele previstas. Foram três as 

aprendizagens definidas: conhecer os ODS; conhecer a importância dos ODS para os cidadãos, 

instituições e organizações; e divulgar os ODS. 

Efetivamente, a exposição foi o produto final de um conjunto de ações levadas a cabo pelos 

alunos, repartidas por etapas, nomeadamente: 

• “Pensar fora da caixa”... brainstorming definindo formas de divulgação dos ODS, com registo 

em mapas mentais; 



• Organização em grupos de trabalho para concretização da divulgação dos ODS: Jogos 

didáticos, Puzzles, marcadores de livros, marcadores QR Code, artesanato têxtil e pequenos 

vídeos de divulgação; 

• Estabelecimento de contactos com empresas e instituições locais e nacionais, tendo no final 

conseguido o apoio de 31 Mecenas para a construção de 24 cubos de aresta 1 metro, 

representando os 17 ODS; cada cubo foi apadrinhado por uma ou várias instituições e/ou 

empresas; 

• Montagem dos cubos: após terem sido compostas em empresa gráfica, as seis faces de cada 

cubo, foram organizadas e montadas dando origem aos 24 cubos; 

• Organização e montagem do mural com 24 cubos. 

Deste modo, as ações desenvolvidas no projeto “Todos com os ODS” proporcionaram uma 

aproximação entre a Escola e os seus parceiros, envolvendo a comunidade escolar e a 

comunidade educativa, reforçando os seus laços. Ao aproximar a Escola da comunidade em que 

se insere, através do envolvimento de mecenas, que apadrinharam um ou mais objetivos, em 

associação com o seu âmbito de atividade, reforçaram-se laços com o tecido empresarial da 

região e do país. Neste sentido, o projeto “Todos com os ODS” favoreceu o desenvolvimento de 

todas as áreas de competências previstas no PASEO, bem como de literacias múltiplas. A 

atividade letiva e as aprendizagens projetaram uma mensagem com o objetivo de modificar 

comportamentos e contribuir para a concretização dos objetivos da Agenda 2030.  

No dia 25 de maio de 2021, a Escola festejou o envolvimento dos alunos neste projeto de longa 

duração com a edificação de um mural, constituído por 24 cubos gigantes, patrocinados pelos 

mecenas, subordinado ao tema “Todos com os ODS”. Estiveram também disponíveis jogos 

didáticos, marcadores, artesanato têxtil e vídeos concebidos pelos jovens envolvidos. 

Adicionalmente, foi apresentada uma peça de teatro - “Vida de uma gaivota Maria” -, 

sensibilizando para a importância da preservação do Oceano (ODS 14), representada pelos 

alunos da disciplina de Teatro.  

Concluindo, com este projeto conseguimos que os nossos jovens alunos se tornassem mais 

resilientes, mais competentes, solidários, inclusivos e autónomos, o que se manifestou nos seus 

sorrisos abertos e na energia inesgotável com que sempre se empenharam nas diversas 

atividades para as quais foram desafiados. Deste modo, acreditamos que esta dinâmica de 

projeto contribuiu para uma visão holística do conhecimento, preparando os nossos alunos para 

uma sociedade mais Justa, mais Solidária e mais Democrática, mas também Economicamente 

Viável e Ambientalmente Sustentável. Fica a memória de uma manhã enriquecedora que se 

manifestou nos sorrisos abertos e na energia inesgotável dos alunos que neste projeto 

participaram. 

Vídeo sobre o projeto: https://cutt.ly/6nuFAeD 

 

 

 

  Margarida Maria Reis Gomes, professora responsável pelo projeto 
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