
Memória Descritiva 
O tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foi abordado nas aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento do 2.º Ciclo, durante o 3.º Período. Como os alunos estavam 

em casa, a estratégia foi o assunto ser trabalhado em casa juntamente com a família e assim 

provocar de imediato o envolvimento da comunidade.  

Primeiro fez-se uma abordagem genérica a todos os ODS por videoconferência nas sessões 

síncronas, e depois, foi atribuído a cada aluno um tema para debater e aprofundar em casa. 

No próximo ano, será efetuado na escola um painel com os melhores trabalhos de cada ODS 

e aprofundada a temática do mesmo. 

Não foi realizada a collage do pictograma vencedor devido ao tempo escasso para a realizar 

pelos alunos e à ausência de materiais em casa dos alunos. Muitos acabaram por realizar o 

seu trabalho apenas no computador, devido a falta de materiais para colagem e impressora. 

Assim, para preencher o item, foi colocada uma imagem do pictograma selecionado. 

 

A restante memória descritiva apresentada é a realizada pelo aluno do trabalho selecionado, 

primeiro pela turma e, depois, por uma equipa de professores (para os trabalhos 

selecionados). 

 

“Eu acho este ODS muito importante, porque para nós, seres humanos vivermos precisamos 

de uma boa saúde. Para uma boa saúde é necessário, exercício físico ativo com regularidade 

e com companhia ou sem ela, ter uma alimentação saudável e equilibrada, ler e ir com 

regularidade ao médico.  

Sermos mais saudáveis! É termos uma vida melhor e mais duradora! 

Em casa, conversei com a minha família sobre este tema e concluí que é muito importante 

ter saúde. Pois é por causa do perigo que estamos a viver que estamos em casa e não vamos 

à escola. É para proteger a nossa saúde, a nossa vida. É o bem mais importante que temos. 

Para o meu trabalho precisei de: 

- Impressora 

- 1 Folha 

- 1 Cartolina branca 

- Tesoura 

- Cola UHU 

- Caneta preta 0.5 

- Lápis de cor 

- Lápis de carvão para realizar o rascunho inicial 

 
Iniciei o trabalho fazendo uma pesquisa de imagens no Google. De seguida medi 30 cm de 

comprimento e de largura e cortei a cartolina, base para a colocação das imagens e 

desenhos.  

Seguidamente, imprimi as imagens e comecei os desenhos sobre a cartolina branca. 

Desenhei uns braços a erguerem um coração que simboliza a vida e a saúde. Em redor destes 

desenhei o mundo em que todos nós vivemos e partilhamos.  

A seguir colei as imagens como se fossem as mangas da blusa que vestem estes braços e 

depois contornei todo o desenho com uma caneta preta 0.5.  

Por último, colori todo o desenho. 


