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No Plano de Ação inicial da Escola Secundária com terceiro ciclo Dom Dinis, 
estava prevista a realização do desafio UHU, Ilustração em Collage de um ODS, 
pelos alunos do 10.º ano no âmbito do Clube Europeu, o qual aborda este ano a 
temática das Alterações Climáticas. Por esse motivo tinha já sido selecionado o 
ODS n.º 13 – Combater as Alterações Climáticas. No entanto, dado o 
encerramento da escola a 16 de março devido à Covid 19 e posterior Estado de 
Emergência, a realização desta atividade teve que ser reajustada e adaptada: a 
atividade foi realizada pelos alunos de 8.º ano da turma B, no âmbito da disciplina 
de Ciências Naturais. 
 
Assim, durante uma aula síncrona de Ciências Naturais, os alunos tomaram 
consciência da existência dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), os quais sucedem os objetivos do Milénio que não tinham ainda sido 
atingidos na íntegra. Os alunos tomaram também consciência da existência de 
uma Agenda 2030, da Onu, para o Desenvolvimento Sustentável, a qual é 
constituída pelos 17 ODS. Durante a mesma aula, foram analisados e discutidos 
os 17 ODS e selecionados aqueles que poderiam ser trabalhados no âmbito da 
disciplina de Ciências Naturais e do desafio UHU (1.ª Imagem). 
 
De seguida, e já numa segunda aula síncrona, os alunos da turma B do 8.º ano, 
manifestaram a sua preferência relativamente ao ODS que gostariam de ver 
trabalhado durante o Desafio. Foi selecionado pela proximidade temática com a 
disciplina o ODS 15 (2.ª e 3.ª imagens). 
 
Ainda, durante esta aula foi explicado aos alunos, o que se pretendia realizar, a 
ilustração em collage sobre o ODS. Os alunos foram, ainda, questionados sobre 
a sua disponibilidade em realizar o trabalho pretendido. 
 
A partir daqui, numa aula assíncrona, só com os alunos que se disponibilizaram 
para efetuar o trabalho, foram analisadas e discutidas ideias e imagens que 
poderiam ser utilizadas (3.ª imagem). Foram também discutidas técnicas e 
programas para a realização das ilustrações: fotoshop e o adobespark, por 
exemplo, uma vez que ficou acordado que o trabalho seria executado de forma 
virtual. 
 
Dado o apertado prazo para a conclusão do desafio, devido à COVID 19, foram 
apenas entregues dois trabalhos, realizados pelos alunos João Ferreira e Tiago 
Pinheiro da turma B do 8.º ano. Dos dois trabalhos recebidos foi selecionada 
para submeter ao concurso a Collage executada pelo aluno João Ferreira.  
 
Os trabalhos produzidos serão divulgados na página e no facebook da escola 
bem como no facebook dos professores coordenadores do eco-escolas. 
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