


SUSTENTABILIDADE
Forma de desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das próximas 
gerações de suprir as próprias necessidades.

AGENDA 2030 PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

É um plano de ação elaborado em 2015 por representantes 
dos 193 Estados-membros da ONU.

Os países comprometeram-se a tomar medidas para 
promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 

anos.



O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
os ODS, e 169 metas.
Propõe:
-Garantir dignidade e igualdade entre as pessoas(social).
-Promover a prosperidade(econômico).
-Proteger o planeta(ambiental).

Os 3 pilares da 
sustentabilidades:

Socialmente justo
Economicamente viável
Ecologicamente correto,



https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)

Trata de valores tendo como tema central o 
respeito: respeito a si próprio, ao próximo, 
incluindo às gerações presentes e futuras, à 

diferença e à diversidade, ao meio ambiente e 
aos recursos existentes no planeta.



Aquelas que mantêm relação equilibrada com o 
meio ambiente e compensam seus impactos com o 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de 
modo a garantir qualidade de vida às presentes e 
futuras gerações. 

São espaços com intencionalidade pedagógica de se constituírem em 
referências de sustentabilidade socioambiental, articulando currículo, 
gestão e espaço físico.

água
energia

Resíduos sólidosmobilidade Alimentação saudável Mudanças climáticas



SUSTENTABILIDADE  E O ENSINO

Objetivo 6 das ODS: Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todas e 
todos

METAS:
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 
todos.
6.2 Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados.
6.3 Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição.
6.4 Aumentar a eficiência do uso da água e reduzir o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água.
......



ENSINO TRADICIONAL

ALUNOS: posição passiva/receptiva/ pouco participam da 
construção de ideias.

PROFESSOR: centralizador do conhecimento



ENSINO 
TRADICIONAL

1. Fórmula química da água: H2O
2. Características da água
3. Ciclo da água na natureza
4. Estados físicos da água
5. Mudanças de estados físicos
6. Listar formas de reduzir o
consumo de água.



ENSINO POR INVESTIGAÇÃO

É uma estratégia didática em que o estudante deixa de ser passivo no 
processo de aprendizagem e torna-se protagonista na busca do 

conhecimento.

Os estudantes perguntam e buscam respostas.

PAPEL DO PROFESSOR: 
-Promover oportunidades para novas interações entre os alunos e o 
conhecimento.
-Oferecer aos estudantes oportunidade de participarem das discussões, 
propondo ideias e buscando modos de entender o que está sendo estudado.
-Deixar que os estudantes busquem soluções para os problemas que 
surgirem.



ENSINO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Há várias metodologias
Estimular a curiosidade natural e a criatividade dos alunos
Aprimora o raciocínio e as habilidades cognitivas

LEVANTAR O PROBLEMA
IDEIA/QUESTÃO/PERGUNTA

OBSERVAÇÃO

PESQUISA

FORMULAR HIPÓTESES

EXPERIMENTAÇÃO

CONCLUSÕES

Temas já trabalhados anteriormente ou 
elementos da experiência cotidiana dos alunos

Impulsiona a busca por solução (investigação)

Coleta de informações

Construir de explicações e previsões. Levar o 
aluno a refletir, discutir, explicar e trocar ideias

Testar as hipóteses. Escolher a metodologia

Explicar os resultados obtidos



COMO SERIA(M) A(S) AULA(S) SOBRE O OBJETIVO 6 
DAS ODS NO ENSINO POR  INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA ???

Objetivo 6 das ODS: Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todas e 
todos

METAS:
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 
todos
6.2 Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados.
6.3 Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição.
6.4 Aumentar a eficiência do uso da água e reduzir o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água.
......



24 e 25 setembro / 2020

Congresso de Boas Práticas 
dos profissionais da RME

novembro / 2020



Adriana Moura
Mariza Carvalho

Secretaria Municipal de Educação - SMED
3277-8853

e-mail: ncma@pbh.gov.br

https://www.ecoescolabh.com/

Navegadores: google chrome, firefox, internet explorer
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