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Exercício de Aula 2- Ligar os ODS com a sua Universidade  

Objetivo 

Compreender a ligação entre ODS e a sua Universidade e perceção do mundo como um todo 

interligado. 

Instruções 

Como segundo exercício de aula, propomos aos alunos uma experiência intitulada “ODS e a sua 
Universidade”. Uma vez que os ODS já foram apresentados, o exercício para os alunos consiste em 
identificar a relação entre a sua própria Universidade, quer como uma instituição quer como espaços 
físicos no campus (edifícios, comunidade, serviços, etc) e cada ODS. O trabalho pode ser feito 
individualmente ou em pares e todos devem apresentar uma breve discussão em aula ilustrando, pelo 
menos, dois exemplos, como de seguida se demonstra:  
1) Escolha 2 exemplos de características da universidade ou práticas que sejam retiradas da “sua 
universidade”  
2) Descreva como esses exemplos são relevantes para os ODS (e qual ODS) e como podem ajudar 
a universidade a caminhar no sentido da sustentabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As seguintes questões podem ser utilizadas como sugestões para guiar a discussão em aula com o 
professor e restantes alunos:  

1. Qual é o sentido da conexão ent5re ODS e a sua universidade?  
2. Qual ODS se relaciona mais com os seus exemplos? Porquê? (Dificuldade média)  
3. E em relação ao ODS 4, educação, em geral? (Fácil)  
4. E em relação ao ODS 3, saúde, em geral? (Dificuldade média)  
5. E em relação à universidade e o ODS 5, igualdade de género, em geral? (Difícil)  
6. Como podemos criar elos entre os ODS e percecionar o mundo como um todo interligado? 

Recomendação: Convide os alunos a usar criatividade e fantasia sem ter medo de cometer erros. O 
professor pode também ponderar uma possível discussão entre os alunos. Por vezes, podem surgir 
observações surpreendentes por parte dos alunos. 
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