
 

Ilustração Collage de um ODS – memória descritiva 

 

No âmbito da disciplina de Geografia do 9º Ano de escolaridade em articulação 

com Educação para Cidadania e com o Projeto Eco-Escolas, foi proposto aos 

alunos a realização de um trabalho sobre os Objetivos do Milénio. Os alunos 

teriam que refletir sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 

selecionar um deles para representar através de um trabalho plástico, em que 

deveriam recorrer a técnicas diferentes, nomeadamente à collage e à 

reutilização de materiais. O trabalho era para ser desenvolvido a pares, em 

sala de aula, no final do 2º período, mas como se iniciou o processo de 

Ensino@Distância teve que sofrer ajustes. Assim os alunos realizaram o seu 

trabalho no terceiro período, individualmente ou pares (quando possível) e em 

casa. Selecionaram o objetivo que pretendiam representar e elaboraram um 

pequeno texto justificativo para sua escolha. Foram fotografando as fases de 

realização do trabalho e o produto final, enviando posteriormente esses registo 

para professora de Geografia. No final as docentes de Geografia e 

Coordenadora do Projeto Eco-Escolas e a docente de Educação para  

Cidadania selecionaram o trabalho a apresentar ao concurso 

O trabalho selecionado representa o Objetivo nº14- Proteger a Vida Marinha e 

para a sua realização os alunos utilizaram uma base de PVC, cola, tintas, para 

pintar a água; rolo de papel higiénico, para representar as condutas com água 

poluída; pequenas pedras para representar as margens e café retirado das 

cápsulas depois de usadas, para representar a parte continental. O trabalho foi 

realizado pelos alunos Carolina Silva e Tomás Baião do 9ºA, que escolheram o 

objetivo nº 14- Proteger a Vida Marinha porque consideram que os rios e os 

mares estão cada vez mais poluídos e é muito importante proteger os habitats 

aquáticos e a biodiversidade. 
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