
DESAFIO UHU 

A concretização do Desafio UHU foi levado a cabo durante a lecionação da disciplina de 

Ciências Naturais, do 8.º ano de escolaridade, a qual decorreu no primeiro semestre do 

ano letivo 2019_2020. As docentes decidiram levar a cabo esta iniciativa propondo aos 

alunos das varias turmas um trabalho de grupo, o qual foi considerado para avaliação 

dos alunos, (AnexoI). Este trabalho também proposto a uma aluna de 9.º ano com um 

currículo específico. 

Decidiu-se pelo ODS 13 das alterações climáticas. Antes da concretização do trabalho os 

alunos tomaram conhecimento dos 17 ODS através da visualização de vídeos, de uma 

palestra e de debate das suas ideias. 

Não fizemos o pictograma representativo do ODS 13 pois na altura em que definimos o 

trabalho não percebermos ser necessária fazer as duas propostas, mas sim uma delas e 

optámos pela interpretação do ODS. 

Depois de finalizados e avaliados os trabalhos dos alunos estes foram expostos na 

Biblioteca da escola (Anexo II). 



 

 

 

Introdução: 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos líderes mundiais reunidos na Assembleia-Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU) a 25 de setembro de 2015, são fruto do trabalho conjunto de Governos e 
Cidadãos de todo o mundo para criar um modelo global de governança com a finalidade de acabar com a pobreza, 
proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A agenda que vai orientar o desenvolvimento das sociedades nos próximos anos é composta por 17 objetivos. Estes 
objetivos colocam o enfoque nas pessoas, nos direitos humanos e na resposta às crescentes desigualdades sociais, 
bem como englobam questões centrais como a paz, a segurança e as alterações climáticas. É uma agenda ambiciosa, 
que deverá ser implementada por todos os países. A concretização dos ODS dependerá não apenas do compromisso 
dos governos, mas também do envolvimento dos cidadãos. 
Portugal optou por um maior enfoque em 5 destes ODS, a saber: 4 Educação de Qualidade; 5 Igualdade de Género; 9 
Inovação e Infraestruturas; 13 Combater as Alterações Climáticas e 14 Oceanos, Mares e Recursos Marinhos 

(https://www.youtube.com/watch?v=Z52uuaTYXz4). 
 
Objetivos do Trabalho: 

 Conhecer os 17ODS. 

 Consciencializar para ações de cidadania que previnam as alterações climáticas (ODS13). 

 Promover a criatividade. 

 Desenvolver as capacidades de trabalho de equipa e de resolução de problemas. 
 
Tarefas propostas: 

1. Após pesquisa faz uma listagem das ações que no nosso dia-a-dia devem ser adotadas para prevenir as 
alterações climáticas 

2. Com imaginação, criatividade e recorrendo a materiais reutilizáveis cria uma ilustração, com recurso à 
técnica de colagem ou collage*, da interpretação do ODS13. Deve ter a dimensão de 30x30 cm. 
 

*A técnica de Colagem ou Collage consiste em realizar uma composição, de imagens, frases e até poemas, através da 
colagem de diversos tipos de materiais, com texturas diferentes, formando um motivo ou uma nova imagem.  
 

3. Este trabalho deverá ser entregue até à última aula do semestre. 
 
Critérios de avaliação: 

Criatividade (materiais utilizados, aspecto artístico) – 25 pontos 
“Mensagem” da ilustração – 40pontos 
Empenho – 25 pontos 
Cumprimento do prazo e dimensão do trabalho – 10 pontos 
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Anexo I 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_desenvolvimento/Documentos/objetivos_desenvolvimento_sustentavel_2016-2030.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z52uuaTYXz4


   

        

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos líderes mundiais 

reunidos na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a 25 de setembro 

de 2015, são fruto do trabalho conjunto de Governos e Cidadãos de todo o mundo para criar 

um modelo global de governança com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o 

ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A agenda que vai orientar o desenvolvimento das sociedades nos próximos anos é composta 
por 17 objetivos. Estes objetivos colocam o enfoque nas pessoas, nos direitos humanos e na 
resposta às crescentes desigualdades sociais, bem como englobam questões centrais como 
a paz, a segurança e as alterações climáticas. É uma agenda ambiciosa, que deverá ser 
implementada por todos os países. A concretização dos ODS dependerá não apenas do 
compromisso dos governos, mas também do envolvimento dos cidadãos. 

Portugal optou por um maior enfoque em 5 destes ODS, a saber: 4 Educação de Qualidade; 
5 Igualdade de Género; 9 Inovação e Infraestruturas; 13 Combater as Alterações Climáticas e 
14 Oceanos, Mares e Recursos Marinhos. 

 

Objetivos dos Trabalhos Expostos (alunos do 8.ºB, 8.ºC e 9.ºB): 

 Conhecer os 17ODS. 

 Consciencializar para ações de cidadania que previnam as alterações climáticas (ODS13). 

 Promover a criatividade. 

 Desenvolver as capacidades de trabalho de equipa e de resolução de problemas. 
 

 

 

 

Anexo II 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_desenvolvimento/Documentos/objetivos_desenvolvimento_sustentavel_2016-2030.pdf


 

Algumas Fotografias da Exposição dos Trabalhos: 

 

 

 

 

 

 

 


