
 

Escola Básica Infanta Dª Mafalda                                                                                                       

 

Sou a professora Maria Teresa Pedroso Beirão Ferreira de Ed. Visual e Ed. Tecnológica, da Escola Básica Infanta Dª 
Mafalda e venho apresentar o trabalho selecionado para o concurso (ODS com técnica de colagem). 

 

Desenvolvimento de todo o processo: 

Ainda em tempo de aulas presenciais, fevereiro, dei uma aula de motivação aos alunos sobre os pictogramas 
(conteúdos programáticos da disciplina de Ed. Visual). Posteriormente, orientei a pesquisa dos alunos para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (pictogramas), em específico aquele que mais se enquadra nas boas 

práticas diárias da nossa escola – 13 Ação Climática e as medidas urgentes para combater as alterações climáticas e 

os seus impactos. 

Na disciplina de Ed. Tecnológica reutilizámos cartão das embalagens dos detergentes da escola para fazer o suporte 

do trabalho, uma base com 30cmX30cm. Recolhemos revistas velhas, cordas, fios variados e outros materiais 
reutilizáveis. Às revistas fomos buscar (recortando bocadinhos de papel) os tons a aplicar de acordo com a imagem 
do ODS 13.  

Em Ed. Visual passámos à fase criativa, onde os alunos fizeram projetos/esboços do seu ODS. A fase seguinte foi 
aplicar a técnica de colagem de todos os materiais recolhidos até surgirem as criações individuais. 

Entretanto surgiu a grave situação atual, pelo covi19, atirando-nos todos para casa. Levaram consigo o ODS, para 

finalizar, pois a técnica é demorada e minuciosa.  

A situação não impediu que os alunos continuassem a finalização do seu ODS. 

Ao longo do tempo foram enviando, por mail, imagens da realização do trabalho e tirando dúvidas, até o trabalho 

estar completo/pronto. 

De entre vários trabalhos, um sobressaiu, pelo cuidado, esmero, dedicação e criatividade. O trabalho da Rita Cardoso 
Silva, nº24 do 6º K, que aqui vos trago. 

Diz-me a aluna, que no seu ODS, a escolha do relógio dentro do globo ocular, tem a função de ser um olho(ar) crítico 
perante as atitudes do Homem, contra o planeta. Chama a atenção, pelo contar dos minutos/horas, para a urgente 

intervenção de Todos Nós na aplicação da política dos 4R’S (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reparar). E finaliza o seu 
discurso com a frase: “Todos os minutos contam, porque a Vida Conta!” 

Sim faz todo o sentido, por isso aqui vos trago, com muito carinho, o trabalho da minha pequenina Ritinha de 11 
anos. 

Com os melhores cumprimentos e desejando que esta menina veja o seu/nosso sonho realizado, de trazer para a 

escola o prémio, me despeço. 

 

 

Rio Tinto, 28 de Maio de 2020 

Professora Maria Teresa Beirão 


