
Collage de um ODS 

Memória descritiva 

 

Este desafio UHU foi implementado na Sala de Estudo do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Braga. As docentes responsáveis, abraçaram esta causa, na sequência 

da abordagem do tema “Alterações climáticas” na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

em todas as turmas de 2.º e 3.º ciclos e ainda, em Educação Visual, no 5.º ano, por sugestão da 

Equipa Eco-Escolas. 

Como a sala de estudo é um espaço frequentado maioritariamente por alunos destes 

ciclos, e como carecia de atividades que ocupassem o tempo livres dos alunos de forma lúdica e 

produtiva, lançou-se esta ideia que, desde logo, foi muito bem aceite por todos.  

Numa estante para partituras, foram afixadas as regras para a elaboração das ilustrações 

e foi disponibilizada uma mesa e o material necessário: cartolinas, tesouras, manuais antigos 

desatualizados e cola. Os alunos ainda trouxeram algumas revistas velhas, agendas culturais de 

Braga e sacos de papel variados. Deste modo, os trabalhos produzidos são coletivos, de vários 

alunos, que gradualmente, ao longo das semanas, foram dando vários contributos, sob a 

orientação dos professores da sala de estudo. Começaram por procurar e recortar pedaços de 

papel de livros e revistas, em tons de verde e branco. Depois foram compondo o fundo verde e 

dando forma ao pictograma representativo do ODS. Numa caixa, foram recortando formas 

alusivas às causas, às consequências das alterações climáticas e ainda às ações que levarão à sua 

redução. 

As ilustrações submetidas são as únicas concluídas antes do encerramento das escolas.  

A ilustração resultante da discussão e interpretação pretende representar a importância 

da preservação dos oceanos e das florestas para o combate às alterações climáticas. São os 

oceanos e as florestas, em particular as tropicais, os maiores sumidouros de CO2 e produtores 

de O2, sob a ação da luz solar. O combate às alterações climáticas passará sobretudo, pela 

correta gestão dos recursos naturais e da sua preservação, à escala global, regional e local. 


