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Sir Ken Robinson 
Autor / Educador 

Apresentando Os Metas Globais  
Para o Desenvolvimento Sustentável 

Tempo Total: Assunto 
Isso pode ser utilizado para um debate, aula 
particular ou atividade de classe. 

Resultado da aprendizagem 
Alunos podem explicar o que Os Metas 
Globais Para o Desenvolvimento Sustentável 
são e por que eles são importantes. 

Preparação 
Se possível imprimir e exibir Os Metas 
Globais na frente da sala ou em uma tela 
usando o apêndice 2 ou 3. Prepare uma 
placa para escrever as sugestões dos alunos. 
Imprima ou desenhe pequenos quadrados de 
papel para a atividade final de quadrinhos. 

Descubra mais 
Para mais informações sobre Os Metas 
Globais, visite www.globalgoals.org 

Para mais planos de aulas sobre os 
objetivos, seus temas e como se envolver 
mais visite 

www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Para obter uma descrição dos Metas 
Globais amigável às crianças para 
visualizar ou baixar: 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

30 
mins 

Faixa Etária: 

8-14
anos de 

idade 

OS METAS GLOBAIS
“Só temos  um planeta. Não temos nenhum outro lugar para ir. Se 
usarmos nossos poderes de criatividade da maneira correta não 
precisaremos de nenhum outro lugar. Se cuidarmos dele e de uns aos 
outros, tudo o que precisamos já está aqui.”   

http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson


A Maior Lição do Mundo é um projeto de educação colaborativa para dar apoio ao anúncio dos 
Metas Globais para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O projeto é uma prova 
viva da importância d Objetivo Global 17 "Parcerias para os Objetivos" e não teria sido possível 
sem a ajuda de todos os nossos parceiros que trabalham conosco e entre si. 

 Graças à nossa Equipa Fundadora: 

 Produzido Por: Distribuído Por: Traduzido Por: 

 E agradecimentos especiais para aqueles que trabalharam conosco em todo o mundo: 

 Para mais informações sobre como ensinar as Metas, visite: http://escola.britannica.com.br/ 

Entregado Por:

http://www.think-global.org.uk./
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Apresentando Os Metas Globais  
Para o Desenvolvimento 
Sustentável 
Introdução 10 

mins 

Conforme os alunos entram na sala exiba a seguinte pergunta– ‘Quais são os maiores problemas enfrentados 
pelas pessoas em nossa comunidade / país / mundo inteiro?” (adapte conforme necessário) 

Incentive as crianças a pensar sob a perspectiva dos outros, então, por exemplo, você pode dizer “precisamos 
que você pense como se fosse o presidente!” 

Em pares, os alunos tentam identificar alguns dos maiores problemas enfrentados em sua comunidade, seu 
país, ou no mundo. Pegue algumas sugestões do grupo. Estas poderiam ser escritas em um quadro na frente. 

Use o apêndice 1 para ajudar nas perguntas caso necessário. 

Metas Globais 

Mostre aos alunos Os Metas Globais, indicando quais objetivos se relacionam com os problemas que eles 
identificaram. Compare suas listas de problemas com os Metas Globais exibidos na frente. 

Para um debate você poderia fazer 17 alunos ficarem em pé na frente, de costas para a sala. Cada aluno tem 
uma folha de papel com um dos Metas Globais escritos nela. Quando alguém sugere o problema abordado 
por seu objetivo eles se viram. 

Entenda Os Metas Globais 

5 
mins 

10 
mins 

Os alunos assistem a animação de Sir Ken Robinson no telão, telas de computador ou formam grupos para 
assistir em um celular www.globalgoals.org/worldslargestlesson. Os alunos podem também ler os quadrinhos 
em www.globalgoals.org/worldslargestlesson,  percorrendo cada quadro no celular ou tablet. 

   Atividade 5 
  mins 

Peça aos alunos que completem a frase individualmente 

“Os Metas Globais são importantes porque…” limite o número de palavras que cada aluno pode usar para 
criar uma manchete de jornal ou tweet para @TheGlobalGoals #largestlesson 

Final Alternativo Ou Opcional Adicional 

Imprima ou desenhe quadrados em uma folha de papel de aproximadamente 12 cm x 12 cm. Dê a cada aluno um 
quadrado de papel em branco e peça para desenhar uma imagem em um único quadrinho mostrando o uso de 
seu superpoder. Peça que eles adicionem em um balão de fala a sua ideia de como eles podem ajudar com Os 
Metas Globais. Recolha os quadrados e faça uma exposição na escola, compartilhe conosco no Facebook em Os 
Metas Globais, ou faça um tweet conforme acima. 

Acompanhe os Projetos: Visite www.dfcworld.com  e compartilhe alguns dos relatos sobre mudanças que 
os Super-heróis "Eu posso" criaram. Realize o seu próprio projeto de grupo para fazer uma mudança na sua 
comunidade usando o modelo FIDS e depois compartilhe o seu sucesso em www.dfcworld.com 

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.dfcworld.com/
http://www.dfcworld.com/
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Apêndice 1 

Problemas enfrentados por pessoas hoje (usado 
como um assistente, caso necessário). 
• Pobreza
• Desigualdade entre países
• Fome
• Saúde fraca e doenças
• Água suja
• Falta de saneamento
• Educação fraca - algumas crianças não podem ir à escola
• Empregos de baixa renda e não o suficiente
• Baixo crescimento econômico - países não ganham dinheiro suficiente para pagar por tudo que a

população necessita
• Desigualdade de sexos - homens e mulheres são tratados de forma diferente e não recebem as

mesmas oportunidades
• Guerras, conflitos e instabilidades
• As pessoas não se sentem seguras
• Violência entre as pessoas
• Corrupção e injustiça
• Nenhum respeito pelos direitos humanos
• Países nunca funcionam em conjunto ou concordam em nada
• Energia não é suficiente para que todos possam viver confortavelmente
• Infraestrutura fraca, má tecnologia e comunicações
• Municípios e cidades inseguras
• Cidades não-sustentáveis que consomem mais do que o mundo pode produzir
• Há muito desperdício de recursos e não existe reciclagem suficiente
• Mudanças climática
• Poluição dos mares e oceanos
• Habitats danificados
• Temos acesso limitado à tecnologia e telefones celulares e computadores são caros
• As pessoas não sentem que estão protegidas de forma adequada
• Crescimento da população
• Obesidade
• Racismo
• Discriminação das comunidades
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 Apêndice 2 

OS METAS GLOBAIS
Para o Desenvolvimento Sustentável 
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Apêndice 3 

   Os Metas Globais – uma versão de impressão de baixa resolução 

1 SEM
POBREZA 

2 SEM
FOME 

3 SAÚDE
BOA 

4 QUALIDADE
DA EDUCAÇÃO 

5 EQUALIDADE
DE SEXOS 

7 ENERGIAS
RENOVÁVEIS 

8 BONS

SALÁRIOS E 
CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

9 INOVAÇÃO E

INFRAESTRUTURA 
10 DIMINUIÇÃO

DAS 
DESIGUALDADES 

11 CIDADES E

COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

13 PROTEGER
O PLANETA 

14 VIVER
SOB A ÁGUA 

15 VIVER NA
TERRA 

16 JUSTIÇA E
PAZ 

17 PARCERIAS

PARA OS 
OBJETIVOS 

6 ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO 

12 COMSUMO
RESPONSÁVEL 

   

     

   




