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Memória descritiva 

 

Projeto: “Desafio UHU” 

Desafio: Ilustração Collage de um ODS 

 

Foi proposto aos alunos que frequentam as turma do 8.ºD e 8.E, na disciplina de 

Educação Visual, a participação no desafio lançado pela UHU: Ilustração Collage de 

um ODS. 

 Estiveram envolvidos na atividade cerca de cinquenta e quatro alunos. 

A atividade iniciou-se com a apresentação do tema e dos objetivos aos alunos. 

Como motivação para o trabalho em curso, os alunos analisaram os “ODS” que, para 

uma grande percentagem, era a primeira vez que estavam a “ouvir falar”. 

Seguidamente, aplicando os conteúdos da disciplina, elaboraram trabalhos individuais, 

com a ilustração em “collage” de um pictograma representativo do ODS à sua escolha. 

Os projetos elaborados foram sujeitos a uma análise dentro dos grupos/turmas, da 

qual foi selecionado um, no qual está representado o Objetivo 4: Assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Já no decorrer do 3.º período, e com os alunos a trabalharem à distância, foi-lhe 

proposto realizarem uma “collage” com a sua interpretação pessoal do ODS escolhido.  

O trabalho final selecionado foi o da aluna Catarina Agra Martins de Almeida 

Costa da turma do 8.ºD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O responsável pelo projeto;  
 

                                                                                                Prof. Manuel Cunha 
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