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Participantes: 

160 chefes de Estado e Governo 

Sociedade civil 

Grupos religiosos 

Setor privado 

Campanhas de comunicação: 

un.org/sustainabledevelopment 

globalgoals.org 

facebook.com/ONUBrasil 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
http://www.globalgoals.org/pt/
https://www.facebook.com/ONUBrasil
https://www.facebook.com/ONUBrasil
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DE QUE FALAMOS 

 

 

 

 

 

A educação para o desenvolvimento sustentável é um ESFORÇO VITAL E 

ETERNO que desafia indivíduos,  instituições e sociedades a olhar para o 

dia de amanhã como um dia que pertence a todos nós ou não pertencerá 

a ninguém. 

  

 

  

 

Fórum sobre Educação Mundial: educação é um DIREITO HUMANO 

fundamental e FATOR DECISIVO para o desenvolvimento sustentável, para 

a paz e estabilidade, para o crescimento socioeconômico e para a 

construção de uma Nação. 

 



• A EDS incluirá todos os âmbitos do desenvolvimento humano, 
abrangendo os desafios urgentes que o mundo enfrenta.  

 

 

 
EDS aplica-se a TODAS AS PESSOAS, 
independentemente de idade. Ocorre, portanto, 
em meio a uma perspectiva de aprendizado ao 
longo da vida,  

 

• Somos partes interessadas na 
educação para o desenvolvimento 
sustentável.  
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• SOCIEDADE: conhecimento das instituições sociais e do papel que 

desempenham na mudança e no desenvolvimento social, assim como dos 

sistemas democráticos e participativos, que dão oportunidade de expressar 

opiniões, eleger governos, estabelecer consensos e resolver controvérsias. 

 

• MEIO AMBIENTE: consciência em relação aos recursos e a fragilidade do 

meio ambiente físico e aos efeitos das atividades e decisões humanas 

relativas ao meio ambiente, com o compromisso de se incluir as questões 

ambientais como elemento primordial no desenvolvimento de políticas  

sociais e econômicas. 

 

• ECONOMIA: consciência em relação aos limites ;e ao potencial do 

crescimento econômico e de seus impactos na sociedade e no meio 

ambiente, com o compromisso de reduzir o consumo individual e coletivo, 

levando em consideração o meio ambiente e a justiça social 



*modificado de Década da Educação para o desenvolvimento sustentável-  2005 -2014 

Educação para o  
Desenvolvimento Sustentável 

(EDS) 

•  Educação para o Desenvolvimento Sustentável * 
trata fundamentalmente 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 

que habitamos.  
• / 



 

Aquelas que, em seu fazer pedagógico, criam condições 
para promover a cultura da justiça socioambiental.  
 

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

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.  
 



fonte: CGEA/MEC 



Certificação LEED - U.S. Green Building Council.  

ESPAÇO FÍSICO 

RJ 

Positivo Internacional, Curitiba 

Nigéria 



Gestão democrática  

 

Criar e fortalecer coletivos 

 

.  

 

Pautas:  

  



O CURRÍCULO 

• Percepção holística e PP na perspectiva trans, multi e interdisciplinar 

• visar a aquisição de valores 

• Valorização da diversidade, com múltiplos saberes: científicos, populares e dos 

povos tradicionais 

• Educação com reconhecimento e respeito as diferenças 

• desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução para os 

problemas; 

• recorrer a multiplicidade de métodos: ensinar a usar a palavra, a arte, arte dramática, 

debate, experiência, as diversas pedagogias para moldar os processos; 

• estimular o processo participativo de tomada de decisão: fazer que os alunos 

participem das decisões sobre como irão aprender; 

• significado e a contextualização: integrar as experiências de aprendizagem na vida 

pessoal e profissional cotidiana; 

• estar estreitamente relacionado com a vida local: abordar tanto os problemas locais 

quanto os globais, usando a(s) linguagem(s) mais comumente usada(s) pelos alunos. 



Escolas Sustentáveis: Níveis de 
intervenção 

 

 

– Educação dos tomadores de decisão para um futuro 
sustentável; 

– Investigação de soluções, paradigmas e valores que 
sirvam uma sociedade sustentável; 

– Operação das escolas como modelos e exemplos práticos 
de sustentabilidade a escala local; e 

– Coordenação e comunicação entre todos estes níveis e 
com a sociedade. 
 

 (adaptado de FOUTO apud TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p.504). 
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