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Introdução. Tema e Objetivo do módulo de Sustentabilidade EUSTEPs  

 

Este módulo, desenvolvido pelo projeto EUSTEPs (Enhancing Universities’ Sustainability 
TEaching and Practices), financiado pela rede ERASMUS+, utiliza a abordagem “learning-
by-doing” de forma a dotar os alunos de universidades europeias com conhecimento 
científico, competências multidisciplinares, bem como uma abordagem transdisciplinar, 
necessária para desempenharem um papel crítico no esforço societal em prol da 
sustentabilidade, permitindo desta forma que os alunos estejam melhor preparados para 
o futuro mercado de trabalho.  
 
O módulo torna-se eficaz com a adoção do conceito da Pegada Ecológica (PE), uma 
abordagem quantitativa amplamente conhecida e disseminada de avaliação e 
compreensão do conceito de sustentabilidade.  A PE é um método de contabilização 
ambiental, com fundamentos ecológicos. Porém, a nossa proposta não passa por encarar 
a PE como uma mera ferramenta técnica, mas sim como um meio para transferir 
conhecimento importante sobre  sustentabilidade e envolver um amplo leque de 
professores e de alunos. Isto torna-se possível em virtude da capacidade do método de 
cáculo da PE e respetivas análises para comunicar, informar, visualizar, simplificar e 
representar a sustentabilidade nas suas formas variadas.  
 
O módulo adota uma abordagem prática e experimental no âmbito do Ensino para a 
Sustentabilidade: ao apresentar a sustentabilidade no contexto da vida quotidiana ao invés 
de um ensino meramente abstrato de teorias e conceitos intangíveis. O objetivo do módulo 
é permitir aos alunos compreender, concretizar e aprender a complexidade das relações 
economia-sociedade-ambiente, e auxiliar a compreensão de como a sustentabilidade se 
articula com todo o ciclo da vida diária.   
 
Uma série de abordagens pedagógicas (AP) universais, de comunidade e de educação 
ambiental são empregadas neste módulo, para o desenvolvimento de competências 
sustentáveis1. Mais especificamente, sete em cada dez artigos encontrados na literatura 
sugerem que as abordagens da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) que 
podem ser encontradas no módulo de ensino EUSTEPs (ver Lozano et al., 2017; Evans, 
2019)2, incluindo o uso de casos de estudo, , de ensino com base em equipas 

 
1 Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F., & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher 

Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. 
Sustainability, 11(6), 1602. https://doi.org/10.3390/su11061602 

2 Lozano, R., Merrill, M., Sammalisto, K., Ceulemans, K., & Lozano, F. (2017). Connecting Competences and 
Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and 
Framework Proposal. Sustainability, 9(10), 1889. https://doi.org/10.3390/su9101889 

Evans. (2019). Competencies and Pedagogies for Sustainability Education: A Roadmap for Sustainability Studies 
Program Development in Colleges and Universities. Sustainability, 11(19), 5526. 
https://doi.org/10.3390/su11195526 
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interdisciplinares (team-based learning), de métodos expositivos, de uso mapas 
conceptuais, de aprendizagem com base em problemas (problem-based learning), bem 
como AP de comunidade, relativas a Investigação-Ação Participativae educação ambiental 
place-based. 
 
A Tabela 1 sintetiza a ligação entre as diferentes partes, ou Unidades,  que compõem o 
módulo de ensino EUSTEPs e as características das abordagens pedagógicas que a literatura 
relativa à EDS sugere.   
 
As abordagens pedagógicas descritas na Tabela 1 facilitam e promovem o desenvolvimento 
da maioria das competências de EDS, inclusive pensamento antecipatório ou de futuro, de 
avaliação, pensamento e análise crítica, empatia e mudança de perspetiva, competências 
interpessoais, justiça, responsabilidade, ética, competências normativas, envolvimento 
pessoal, aptidões de contabilização de recursos, competências estratégicas, e gestão de 
complexidade e lógica de sistema2. As relações destas competências com as características 
do módulo EUSTEPs são ilustradas nas secções seguintes, que descrevem cada Unidade do 
módulo.  
 
As duas características principais do módulo de ensino EUSTEPs são: 
 

1. A sustentabilidade é apresentada e abordada como uma questão multi e 
transdisciplinar, que se estende a todos os campos do ensino, a todas as esferas da 
vida, e todos os setores da economia;   
 

2. O ensino é conduzido de uma forma altamente interativa, na qual os alunos 
contactam em primeira mão com a natureza transversal, holística e interativa da 
sustentabilidade e debatem sobre os seus próprios comportamentos e como estes 
influenciam a sua “Pegada” pessoal. 
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Tabela 1. Ligação entre as partes do módulo de ensino EUSTEPs e as caracteríticas das abordagens pedagógicas (PE) do EDS.   
Classific
ação 

Abordagens 
Pedagógicas 
EDS  

 
Unidade EUSTEPs 7 Exercício 

 
Descrição 

U
ni

ve
rs

al
 

 
 
Casos de Estudo 

Unidade 3:  
§ Exercício de Aula 2  
§ Trabalho de Casa 1  
Unidade 5:  
§ Trabalho de Casa 2  
Unidade 6:  
§ Trabalho de Casa 3  

São incorporados no módulo exemplos de casos de estudo específicos, com o objetivo 
de fornecer descrições qualitativamente ricas quanto a definições, problemas e 
controvérsias no âmbito do desenvolvimento sustentável. Através dos casos de estudo 
convidamos os alunos a considerarem exemplos do mundo real e analisarem diferentes 
problemas.  

Ensino através de 
equipa 
interdisciplinares  

 
Todas as Unidades  

O módulo EUSTEPs foi desenvolvido por uma equipa interdisciplinar de educadores e 
investigadores, tendo em conta a EDS, desde especialistas em políticas públiccas, 
sustentabilidade económica e pegada ecológica, bem como especialistas em educação 
assíncrona e a distância.  

 
 
Exposição  

 
 
Unidades 3, 4, 6 

Nestas unidades, a exposição é a abordagem predominante para introduzir conteúdos 
relacionados com sustentabilidade, ODS, PE, e sustentabilidade nas IES. 
Contudo, estas mesmas unidade são enriquecidas e apoiadas por outras AP de EDS (ver 
esta tabela).  

Mapas 
conceptuais  

Unidade 1: C-map (individual / coletivo) 
Unidade 7: Exercício de Aula 4 - C-map 

(individual / coletivo)  

Mapas conceptuais individuais e/ou coletivos são utilizados para avaliar o nível inicial e 
final de conhecimento e compreensão sobre sustentabilidade e a sua ligação com a vida 
pessoal.  

Ensino problem-
based  

Unidade 3:  
§ Trabalho de Casa 1  
Unidade 5:  
§ Exercício de Aula 3  
Unidade 5:  
§ Trabalho de Casa 2  

Foram incorporados no módulo problemas de pequena escala, do mundo real, 
relacionados quer com a vida pessoal dos estudantes, quer com a sua universidade. Os 
alunos, que devem formar grupos de trabalho, sugerem formas de implementar os ODS 
na sua Universidade (Trabalho de Casa 1) e reduzir a sua PE pessoal (Exercício de Aula 
3 e Trabalho de Casa 2). 
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Co
m

un
id

ad
e 

 
Investigação-
Ação 
Participativa 

Unidade 1:  
§ Pré-Teste de 3 níveis PE 
Unidade 7:  
§ Pós-Teste de 3 níveis PE 
§ Trabalho de Casa 4  

Toda a estrutura e desenvolvimento do módulo foi baseado em processos de atividade 
participativa. Em especial, foi feito um teste piloto pelos membros do grupo de 
investigação, ao longo do segundo semestre do ano letivo 2019-2020. Os investigadores 
tomaram nota dos pontos fortes, fracos, dificuldades e vantagens. A opinião dos alunos 
relativamente à eficácia percecionada do módulo (Trabalho de Casa 4), e os dados 
relativamente ao seu real efeito de aprendizagem (teste de 3 níveis da PE pré e pós) 
também foram registados. Com base na análise de todos os dados recolhidos3,4,5 o 
módulo foi posteriormente ajustado para a segunda ronda de implementação no 
primeiro semestre do ano letivo 2020-2021.  Esta segunda versão, ajustada e atualizada, 
é aqui descrita.  

Ed
uc

aç
ão

 
A

m
bi

en
ta

l Educação 
ambiental place-
based  

Unidade 3:  
§ Exercício de Aula 2  
§ Trabalho de Casa 1  
Unidade 6:  
§ Visita de campo (Facultativa) 

A aprendizagem da sustentabilidade liga-se com os alunos das Universidades e as suas 
características (Exercício de Aula 2 e Trabalho de Casa 1) e apoiado por visitas ao 
campus da Universidade como um item opcional do módulo.  

 

 
3 Moreno Pires, S., Mapar, M., Caeiro, S., Pulselli, F.M., Galli, A., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Malandrakis, G. 2020. “Sustainability teaching in Higher Education Institutions: 

gaps between practices, ideal competencies and pedagogical approaches". Paper presented in 26th International Sustainable Development Research Society Conference 

(ISDRS 2020), July 15-17, 2020 Budapest, Hungary.  
4 Moreno Pires, S., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Malandrakis, G., Pulselli, F.M, Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, S., Galli, A. 2020. "Teaching Sustainability within the context 

of everyday life: the case of the EUSTEPs project". Paper presented in 8th International Conference on Sustainable Development (ICSD2020), September 21-22, 2020 New 

York, USA. 
5 Galli, A., Pulselli, F.M, Malandrakis, G., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, S., Moreno Pires, S. 2020. “Assessment of a pilot experience of teaching 

sustainability through everyday life in European University students”. Paper presented in the 2nd Conference on Sustainable Campus (CCS2020), October 30, 2020, Tomar, 

Portugal.  
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Através deste módulo, os alunos (e educadores) não só terão a oportunidade de aprender 
sobre a sustentabildiade e a relação Ser Humano-ambiente, como também poderão 
monitorizar a sua própria Pegada Ecológica; através da discussão dos seus resultados e 
decisões de comportamentos com os colegas, modelam um processo de “learning by group 
discussion”. 
 
O módulo EUSTEPs é destinado sobretudo a estudantes de Licenciatura (para todos os 
cursos e graus) e alunos de Mestrado que não possuam formação prévia em matéria de 
Ciência Ambiental. A duração total do módulo EUSTEPs é de seis (6) horas de aulas, com a 
possibilidade de se estender a doze (12) horas de aulas académicas (cada x45’) através da 
inclusão de aulas facultativas. O módulo EUSTEPs corresponde à carga de trabalho 
aproximada de 1-1.5 ECTS (dependendo das regras de cada Universidade). 
 
 
A estrutura do módulo é sintetizada na Tabela 2. Mais informação sobre o módulo e todo 
o projeto pode ser encontrada na página: www.eusteps.eu  
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Tabela 2. Visão geral do módulo: “Compreender a Sustentabilidade: da teoria à prática… e de volta” 
  Obrigatório Facultativo2 

Unidades  

& duração 

(horas 

académicas) 

Nome da Sessão/Tópico Exercício de Aula  

(coletivamente ou 

em grupos) 

Material 

pedagógico de 

suporte  

Trabalho de 

Casa  

(individual ou 

em pares) 

Documentos de 

leitura adicional 

Investigação/ 

Avaliação 

1 
 

(1 h) 

Compreender a Sustentabilidade: da teoria à 

prática… e de volta 
▪ Reflexão “Sustentabilidade e as suas atividades 

diárias” (deixar à descrição do professor de 
apenas produzir um C-map coletivo com toda a 
turma ou inicialmente dar alguns minutos aos 
alunos para desenharem um C-map individual) 

▪ Introdução ao projeto e curso EUSTEPs 

C-map (individual / 
coletivo) 
 

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 1 

- - 

Pré-Teste de 3 
níveis (como 
trabalho de 
casa). (ver 
Liampa et al.) 

2 
 

(1 h) 

Sobrecarga Ecológica 

▪ Identificação dos grupos 
▪ Jogo – “Pescador por um Dia”  
▪ Discussão de resultados centrada em 4 conceitos 

chave: Equidade, Sustentabilidade, 
Conhecimento, Cooperação  

▪ Introdução à Sobrecarga Ecológica e ligação à vida 
quotidiana  

Exercício de Aula 1  

Duas (2) rondas de 
“Pescador por um 
Dia” (Jogo do 
Pescador”   

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 2 
- Instruções do jogo   
- Folha de apoio do 
jogo  

- 

- Overshoot Day 
site (obrigatório) 
- Niccolucci et al., 
2017 (facultativo) 
- Kitzes et al., 2008 
(facultativo)  

- 

3 
 

(1 h) 

Sustentabilidade e ODS  

▪ Introdução ao conceito de Sustentabilidade 
▪ Introdução aos ODS 
▪ Reflexão de Grupo sobre as oportunidades de a 

Universidade lidar com os ODS 

Exercício de aula 2 

Ligar os ODS com a 
sua Universidade 

- Diretrizes da aula  
- PPT Unidade 3 
- Link(s) de Vídeo(s)  
- Instruções dos 
Trabalhos de Casa 

Trabalho de 

Casa 1 

Características 
da 
Sustentabilidad
e nas IES   

- Waas et al., 2011 
(obrigatório)  
- Pulselli et al., 
2015 (facultativo) 
- Kuhlman and 
Farrington, 2010 
(facultativo)  
- UNDP SDGs 
booklet 
(facultativo)  

- 

4 
 

(2 h) 

Introdução à Pegada Ecológica3 

▪ Básicos da metodologia da PE  
▪ Equações (tópico facultativo) 
▪ Resultados globais e tendências da PE Global EF e 

da Biocapacidade (BC)  

- 

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 4 
 - 

- Borucke et al., 
2013 (obrigatório) 

- 
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▪ Discussão - http://data. 
footprintnetwork.o
rg/#/ (mandatory)  
- Kitzes and 
Wackernagel, 2009 
(facultativo) 
- Galli et al., 2007 
(facultativo) 

5 
 

(2 h) 

A sua Pegada Ecológica Pessoal 

▪ Utilização da Calculadora pelos alunos   
▪ Discussão de resultados 
 

Class exercise 3 

Duas (2) rondas de 
Pegada Ecológica 
pessoal   

- Diretrizes da aula 
- URL link para a 
Calculadora da PE  
- Recolha e 
discussão e de 
resultados   
- PPT Unidade 5 
- Instruções para os 
Trabalhos de Casa 

Trabalho de 

Casa 2 
PE pessoal e 
atividades 
diárias  

- Collins et al., 2020 
(facultativo) 

- 

6 
 

(2 h) 

Instituições de Ensino Superior (IES) e 

Sustentabilidade 

▪ Introdução à sustentabilidade nas Universidades  
▪ Aspetos da sustentabilidade das IES   
▪ Metodologias/ferramentas para avaliar a 

sustentabilidade nas Universidades  
▪ 1-2 Exemplos de projetos de sustentabilidade (de 

IES ou outros)  

 - Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 6 
- Instrução dos 
Trabalhos de Casa 
- Link(s) do(s) 
Vídeo(s)  

Trabalho de 

Casa 3 
Sustentabilidad
e à volta do 
mundo  
NOTA:  poderá 
implicar uma 
(1)  hora 
adicional. 

- Caeiro et al., 2020 
(obrigatório) 
- Leitura 1 
- Leitura 2 

Visita de campo 
(ou ao website) da 
Universidade 
(facultativa)  
NOTA: a sua 
implementação 
poderá implicar 
uma (1) hora 
adicional.  

7 
 

(1 h) 

Conclusão do módulo EUSTEPs – o que aprendemos 
e o que levamos para casa 
▪ Exemplos de soluções no mundo real   
▪ Revisão coletiva do C-map 
 

Exercício de Aula 4 

C-map (individual / 
coletivo) 
 

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 7 
 

Trabalho de 

Casa 4 
Questionário de 
feedback aos 
alunos 
(LimeSurvey) 

- Wackernagel et 
al., 2015 
(facultativo) 
 

Pós-teste 3 níves 
(como Trabalho 
de Casa). (ver 
Liampa et al.) 

 
1. As sessões sombreadas são facultativas, embora sugeridas como complemento ao núcleo do módulo EUSTEPs, que consistre nas sessões 2 a 5 (6 horas). 

2. Opcional e para ser implementado apenas pelos professores que pretendam avaliar os resultados de aprendizagem.  

3. Antes de implementar esta Unidade, os educadores são aconselhados a ler Collins et al. (2018). Learning and teaching sustainability: The contribution of Ecological Footprint 
calculators. Journal of Cleaner Production 174, 1000-1010. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024).     
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UNIDADE 1 
 

Unidade 1 (1 x 45’) – Compreender a Sustentabilidade: Da teoria à prática …. 
E de volta  

 
Resultados 

Esperados de 
Aprendizagem: 

 

Espera-se que os alunos: 
▪ Demonstrem o seu nível inicial de compreensão sobre o conceito de 

sustentabilidade e assuntos relacionados,  
▪ Descrevam em linhas gerais o projecto EUSTEPs, o módulo e os seus 

objetivos. 
 

Competências: ▪ Envolvimento pessoal 
▪ Empatia e mudança de perspetiva (se o C-map for feito em grupo)  
 

Atividade de 
Aula/ fichas de 

trabalho: 

▪ Contrução coletiva (ou individual) de um C-map sobre a relação entre as 
atividades diárias e os pilares da Sustentabilidade: Ambiente, Economia, 
Sociedade e Instituições.  
 

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ PPT da Unidade 1 

Trabalho de 
Casa 

(Facultativo): 

Avaliação da compreensão inicial (antes da implementação do módulo) 
do conceito de Pegada Ecológica (Teste dos 3 níveis: 
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/825995?l
ang=el) 

 
Síntese da Unidade 1:  

▪ Reflexão inicial de toda a turma sobre “As suas atividades diárias e como estas se ligam 
com o ambiente, economia, sociedade e instituições 6”. Sequência de atividades sugerida:  
o 10 min: reflexão de turma inicial  
o 25 min: explicação e desenvolvimento por parte dos alunos do(s) C-Map  
o 10 min: projeto EUSTEPs e visão geral do módulo  

▪ Por favor note que ainda que o C-map seja sugerido como exercício de turma, decidir 
sobre organizar os alunos por grupos – para produzir um C-map inicial – ou fazê-lo de 
forma individual, fica inteiramente ao critério do professor.  

  

 
6 Por favor note que na primeira aula, e para propósitos de avaliação inicial do nível de compreensão dos alunos, 

os conceitos de Ambiente, Economia, Sociedade e Instituições não devem ser definidos, mas sim deixados à 
interpretação pessoal dos alunos.  
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UNIDADE 2 

 
Unidade 2 (1 x 45’) – Sobrecarga Ecológica  

 
Resultados 

Esperados de 
Aprendizagem: 

 

Espera-se que os alunos:  
▪ Compreendam o conceito de limites do planeta e como estes afetam, 

e são afetados, pelas atividades humanas,  
▪ Reconheçam a importância do conhecimento e cooperação como 

forma de evitar a sobrecarga ecológica. 
 

 
Competências: ▪ Empatia e mundança de perspetiva, ser capaz de desenvolver auto-

conscencialização e alertar para a consciencialização da perspetiva do 
próximo.  

 
Atividade de 

Aula/ fichas de 
trabalho: 

 

▪ Exercício de Aula 1. Duas (2) rondas do jogo “Pescador por um dia” 
(Jogo do Pescador) (Apêndice)  

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ PPT da Unidade 2 
▪ Instruções do Jogo 
▪ Folhas de apoio do Jogo 
 

Síntese da Unidade 2: 
▪ 30 min: São conduzidas com os alunos duas (2) rondas de “Pescador por um dia” (Jogo do 

Pescador”  (Exercício de Aula 1). 
▪ 10 min: Discussão, após a 2ª ronda do jogo, sobre quatro conceitos chave: Equidade, 

Sustentabilidade, Conhecimento e Cooperação.  
▪ 5 min: Introdução ao conceito de Sobrecarga Ecológica e ligação com a vida quotidiana.  

 
Sugestões de leitura adicional: 

▪ Overshot Day website (https://www.overshootday.org) (Obrigatório)  
▪ Niccolucci, V., Pulselli, F. M., & Tiezzi, E. (2007). Strengthening the threshold hypothesis: 

Economic and biophysical limits to growth. Ecological Economics, 60(4), 667–672. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.10.008. (Facultativo) 

▪ Kitzes, J., Wackernagel, M., Loh, J., Peller, A., Goldfinger, S., Cheng, D., & Tea, K. (2008). 
Shrink and share: Humanity’s present and future Ecological Footprint. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1491), 467–475. 
https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2164 (Facultativo)  
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UNIDADE 3 

 
Unidade 3 (1 x 45’) – Sustentabilidade e ODS  

 
Resultados 

Esperados de 
Aprendizagem: 

 

Espera-se que os alunos:  
▪ Compreendam a definição de sustentabilidade e os seus principais 

aspetos (Ambiente, Economia e Sociedade), 
▪ O que são os ODS e qual o papel que estes desempenham.  

 
Competências: ▪ Lógica de Sistemas e gestão de complexidade  

▪ Competências normativas 
▪ Conhecimento dos ODS: contexto e especificidades 
 

Atividade de 
Aula/ fichas de 

trabalho: 

▪ Exercício de Aula 2. Ligar os ODS com a sua Universidade (Apêndice)   
 
 
 

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ PPT da Unidade 3 
▪ Link(s) de Vídeo(s) (10 vídeos sugeridos, ~30’ no total, ver Appendix). O 

educador poderá escolher 1-2 destes vídeos como obrigatórios para os 
alunos.   

▪ Instruções para o Trabalho de Casa 1 
 

Trabalhos de 
Casa 

▪ Trabalho de Casa 1. Características de Sustentabildiade nas IES 
(Apêndice)  

 
Síntese da Unidade 3: 

▪ 15 min: Introdução ao conceito de Sustentabilidade (PPT) 
▪ 15 min: Introdução aos ODS (PPT) 
▪ 15 min: Reflexão de grupo sobre oportunidades da Universidade lidar com os ODS – Ligar 

os ODS com a sua Universidade  
 
Sugestões de leitura adicional:  

▪ Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A., & Wright, T. (2011). Sustainable Development: A Bird’s 
Eye View. Sustainability, 3(10), 1637–1661. https://doi.org/10.3390/su3101637. 
(Obrigatório)  

▪ Pulselli, F. M., Coscieme, L., Neri, L., Regoli, A., Sutton, P. C., Lemmi, A., & Bastianoni, S. 
(2015). The world economy in a cube: A more rational structural representation of 
sustainability. Global Environmental Change, 35, 41–51. 
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.002. (Facultativo) 

▪ Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is Sustainability? Sustainability, 2(11), 3436–
3448. https://doi.org/10.3390/su2113436. (Facultativo)  

▪ UNDP SDGs booklet 
(https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-
development-goals-booklet.html) (Facultativo) 
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UNIDADE 4 
 

Unidade 4 (2 x 45’) – Introdução à Pegada Ecológica (PE)  
 

Resultados 
Esperados de 

Aprendizagem: 
 

Espera-se que os alunos compreendam:  
▪ O que é a PE,  
▪ A unidade de medida da PE, 
▪ Os fatores que constituem a PE, 
▪ A utilidade da PE, 
▪ PE e outros tipos de pegada, e o seu respetivo método de cálculo e 

calculadoras,  
▪ A utilidade da PE enquanto indicador de sustentabilidade,   
▪ A relação entre os ODS e a PE.  
 

Competências:  ▪ Competências normativas  
▪ Pensamento crítico e análise   
▪ Competências de contabilização de recursos 
▪ Apreciação e avaliação 
 

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ PPT da Unidade 4 
 

 
Síntese da Unidade 4: 

▪ 30 min: Básicos da metodologia da PE (PPT) 
▪ 20 min: Equações (facultativo) 
▪ 30 min: Tendências globais resultantes da PE e biocapacidade (BC)  
▪ 10 min: Discussão 

 
Sugestões de leitura adicional: 

▪ Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., Lazarus, E., Morales, J. 
C., Wackernagel, M., & Galli, A. (2013). Accounting for demand and supply of the 
biosphere’s regenerative capacity: The National Footprint Accounts’ underlying 
methodology and framework. Ecological Indicators, 24, 518–533. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005. (Obrigatório) 

▪ Ecological Footprint Explorer - GFN (http://data. footprintnetwork.org/#/) (Facultativo) 
▪ Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009). Answers to common questions in Ecological 

Footprint accounting. Ecological Indicators, 9(4), 812–817. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.09.014. (Facultativo) 

▪ Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., & Tiezzi, E. (2008). An 
exploration of the mathematics behind the ecological footprint. International Journal of 
Ecodynamics, 2(4), 250–257. https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257. (Facultativo) 

▪ Wackernagel, M., Hanscom, L., & Lin, D. (2017). Making the Sustainable Development 
Goals Consistent with Sustainability. Frontiers in Energy Research, 5. 
https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00018. (Facultativo) 
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UNIDADE 5 
 

Unidade 5 (2 x 45') – A sua Pegada Ecológica pessoal  
 

Resultados 
Esperados de 

Aprendizagem: 
 

Espera-se que os alunos:  
▪ Compreendam a sua PE pessoal, 
▪ Percebam a diferença entre a PE pessoal e a disponibilidade de 

recursos,   
▪ Identifiquem possíveis soluções para reduzirem a sua PE pessoal,   
▪ Implementem essas mesmas soluções e escolhas alternativas e 

avaliem o seu impacto no planeta,    
▪ Considerem o motivo pelo qual a PE é considerada uma ferramenta 

de avaliação e como esta difere de outras ferramentas de avaliação 
em relação às suas vantagens específicas.   
 

Competências: ▪ Pensamento crítico e análise 
▪ Apreciação e avaliação 
▪ Envolvimento pessoal 
▪ Empatia e mudança de perspetiva 
▪ Justiça, responsabilidade e ética.   
 

Atividade de 
Aula/ fichas de 

trabalho: 
 

▪ Exercício de Aula 3. Duas (2) rondas da Calculadora da Pegada 
Ecológica  

 

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ URL link para a Calculadora da PE 

(https://www.footprintcalculator.org)  
▪ PPT da Unidade 5 
▪ Instruções para o Trabalho de Casa 2 
▪ NOTAS:  

É altamente recomendado que o professor recolha todos os 
resultados do(s) exercício(s) da Calculadora num ficheiro para poder 
visualizar comparativamente o comportamento dos alunos e da 
turma em geral. Sugerimos a utilização de uma folha de Excel na 
qual cada aluno coloca os seus próprios resultados (ver os exemplos 
no Apêndice), que produzem diagramas de síntese. Isto por ser feito 
pelo professor ou um dos alunos.  Antes de implementar a Unidade 
5, os professores podem considerar indicar a leitura de  Collins et al. 
(2018) (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024) aos seus 
alunos, uma vez que este artigo descreve a implementação e 
resultados de um exercício em aula similar.  

Trabalhos de 
Casa 

▪ Trabalho de Casa 2. PE pessoal e atividades diárias (Apêndice) 



 

[17] / [44] 
 

 
Síntese da Unidade 5: 
Duas (2) rondas da Calculadora da Pegada Ecológica:  

▪ 25 min: 1ª ronda: Cálculo da PE pessoal na Calculadora da Pegada Ecológica 
(https://www.footprintcalculator.org/ ) 

▪ 25 min: Sugestões para redução da PE individual e discussão  
▪ 20 min: 2ª ronda: Recalcular a PE pessoal, com base nas sugestões acordadas, tendo em 

vista atingir o objetivo de um só planeta  
▪ 20 min: Discussão e reflexão da eficácia das sugestões propostas em relação a alcançar o 

objetivo de um só planeta.   
 

 
Sugestões de leitura adicional 

▪ Collins, A., Galli, A., Hipwood, T., & Murthy, A. (2020). Living within a One Planet reality: 
The contribution of personal Footprint calculators. Environmental Research Letters, 15(2), 
025008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f96. (Facultativo) 
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UNIDADE 6 

 
Unidade 6 (2 x 45') – Instituições de Ensino Superior (IES) e Sustentabilidade 

(facultativo)  
 

Resultados 
Esperados de 

Aprendizagem: 
 

Espera-se que os alunos:  
▪ Compreendam os vários canais pelos quais as IES podem e devem 

estar a lidar com questões de sustentabilidade,  
▪ Percebam os diferentes aspetos da sustentabilidade das IES,  
▪ Tenham presentes as várias ferramentas que avaliam a 

sustentabilidade nas Universidades.  
 

Competências: ▪ Competências normativas 
▪ Apreciação e avaliação 
▪ Pensamento crítico e análise 
▪ Envolvimento pessoal (visita de campo) 
▪ Competências interpessoais (visita de campo) 
  

Atividade de 
Aula/ fichas de 

trabalho: 

▪ Procura e análise de dados 
▪ Debate  
▪ Visita de campo ao campus da Universidade ou gabinete de 

sustentabilidade da Universidade (facultativo)  
NOTA: Neste caso, os educadores irão necessitar de uma hora 
adicional.  
 

Material 
pedagógico de 

suporte: 
 

▪ Diretrizes da aula 
▪ PPT da Unidade 6 
▪ Link(s) de Vídeo(s) (4 vídeos, ver Apêndice) 
 

Trabalhos de 
Casa 

 
 

▪ Trabalho de Casa 3. Sustentabilidade à volta do mundo (Apêndice). 
NOTA: A sua implementação poderá implicar uma hora adicional.  

Atividade no 
exterior  

▪ Visita de campo (ou ao website) ao campus da Universidade 
(facultativo)  

 
Síntese da Unidade 6: 
▪ PPT da Unidade 6:  

o Introdução da sustentabilidade nas Universidades    
o Aspetos de sustentabilidade das IES  
o Metodologias/ferramentas para avaliação de sustentabilidade das Universidades  
o Exemplos de escalas utilizadas (SAQ, STARS, STAUNCH, THE World University 

Ranking)  
▪ 1-2 Exemplos de projetos de sustentabilidade (de IES ou outros) 
▪ Visita de campo (ou ao website) ao campus da Universidade (facultativo) (Apêndice) 
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NOTA: a implementação desta Unidade poderá implicar duas (2) horas adicionais.  
 
Sugestões de leitura adicional: 

▪ Caeiro, S., Sandoval Hamón, L. A., Martins, R., & Bayas Aldaz, C. E. (2020). Sustainability 
Assessment and Benchmarking in Higher Education Institutions—A Critical Reflection. 
Sustainability, 12(2), 543. https://doi.org/10.3390/su12020543. (Obrigatório) 

▪ Move the Date Solutions (https://movethedate.overshootday.org). (Facultativo)  
▪ Global Solutions Forum 

(https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a634
7f3e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf). (Facultativo) 
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UNIDADE 7 

 
Unidade 7 (1 x 45') – Conclusão do módulo EUSTEPs – O que aprendemos e o 

que podemos ensinar (Facultativo)  
 

Resultados 
Esperados de 

Aprendizagem: 
 

Espera-se que os alunos:  
▪ Reconheçam aquilo que aprenderam ao longo do módulo,  
▪ Aprendam sobre as soluções existentes de sustentabilidade e as 

debatam em aula,  
▪ Estejam dispostos a estar envolvidos em ações de sustentabilidade na 

sua vida quotidiana e na sua Universidade.  
 

Competências: ▪ Competências estratégicas 
▪ Pensamento crítico e análise 
▪ Pensamento antecipatório ou sobre o futuro  
▪ Competências interpessoais 
 

Atividade de 
Aula/ fichas de 

trabalho: 

▪ Exemplos de soluções no mundo real 
▪ O que aprendemos e o que levamos para casa  
▪ Revisão coletiva do C-map* 
 

Trabalhos de 
Casa 

▪ Trabalho de Casa 4. Questionário de feedback aos alunos 
(LimeSurvey) 

▪ Avaliação pós-aprendizagem do conhecimento dos alunos sobre a PE 
(teste 3 níveis): 
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/82599
5?lang=el). (Facultativo) 

 
Síntese da Unidade 7: 
Reflexão posterior de toda a turma sobre: “As suas atividades diárias e como estas se ligam 
com o ambiente, economia, sociedade e instituições*” 
 
*Explicamos aos alunos que ambiente, economia, sociedade e instituições podem ser 
considerarem da forma que desejarem. 
 
Os professores devem trabalhar com os seus alunos para produzirem uma versão revista 
coletiva (ou individual) do C-map na aula.  
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Exercícios de Aula 
 
 

▪ Exercício de Aula 1. Duas (2) rondas de “Pescador por 
um dia” (Jogo do Pescador)  

▪ Exercício de Aula 2. Ligar os ODS e a sua Universidade  
▪ Exercício de Aula 3. Duas (2) rondas de Calculadora de 

Pegada Ecológica pessoal (folhas do ficheiro Excel)  
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Exercício de Aula 1. Diretrizes para o Jogo do Pescador (Unidade 2)  

 
Divida a turma em grupos de seis alunos:  

▪ 5 Pescadores 
▪ 1 banqueiro/observador omnisciente e omnipresente.  

 
Identifique o banqueiro/observador. De forma geral, os seres omniscientes neste jogo não 
comunicam diretamente com os pescadores. 
 
O professor leva todos os banqueiros/observadores para fora da sala, um de cada grupo, e 
explica as instruções, enquanto distribui as folhas de apoio. O professor regressa à sala e 
fornece as seguintes instruções aos jogadores: 
 
 
INSTRUÇÕES para TODOS: 

▪ Pescadores: Em cada dia têm as opções de pescar 1, 2 ou 3 peixes. Têm 10 dias de 
pescaria. O objetivo do jogo é ter o máximo de peixes possíveis após jogar 10 rondas. ´ 
 

NOTA PARA O PROFESSOR: fica ao critério dos alunos o que significa pescar o máximo 
número de peixes possível ou deixar o máximo número de peixes possível no lago! Os 
Pescadores podem ter a vaga sensação de que o número de peixes não é ilimitado, contudo 
não têm total certeza. 

 
▪ Os Pescadores podem conversar entre si  
▪ Os Banqueiros/Observadores: Sendo omniscientes, estarão a observar e a monitorizar a 

Tabela do Jogo (ver abaixo, Apêndice) de todas as decisões dos Pescadores e NÃO 
PODEM COMUNICAR COM OS PESCADORES.  

▪ O Banqueiro/observador comunica quando o stock de peixes terminar.  
 

 
INSTRUÇÕES APENAS PARA O BANQUEIRO/OBSERVADOR: 

▪ Stock inicial: 25 peixes 
▪ Taxa de regeneração: 1 peixe nascido a cada 5 peixes restantes no lago 

 
RONDA 1: JOGAR 

O professor irá permitir aproximadamente 1 minuto para cada ronda de pescaria (o jogo, no 
total, deverá ocupar 10 minutos). No final de cada ronda, o banqueiro irá registar na tabela a 
apanha de cada jogador, a apanha total, o número restante de peixes após a apanha, e os 
peixes restantes após crescimento.  
 

▪ Os jogadores podem falar entre si, mas não com o banqueiro! O banqueiro deverá 
manter a tabela escondida! 
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As questões que surjam devem ser respondidas, porém perguntas sobre a quantidade 
máxima que uma pessoa pode pescar, ou que um grupo pode apanhar, ou quantos restam 
no lago, não devem ser respondidas nesta fase. 
 

▪ Se em algum momento a pesca se esgotar, o banqueiro irá parar o jogo para esse 
grupo, dizendo-lhes que o stock de peixes esgotou.  
 

▪ Quando todos os grupos terminarem, começa a discussão. 
 
Discussão 
O professor coloca as seguintes questões à turma:  
▪ Quantos grupos terminaram a pesca antes do tempo? 
▪ Porque é que a pesca terminou? 
▪ Alguém conseguiu terminar a pescaria sem esgotar os limites? 
▪ Se sim, peça para explicar o que foi feito e o total de apanha desse grupo. 
▪ Mais alguém conseguiu um número maior de apanha?  
▪ Como se poderia ter evitado terminar a pesca antes do tempo?  
▪ Precisavam de saber o que a Natureza sabe! 
 
 
O professor passa a explicar a situação. 
Aqui está o que não sabiam – a pescaria começou com 25 peixes. Em cada noite, nasceram 
mais peixes – eram precisos 5 peixes no lago para terem mais um a cada noite. 
 
Então aqui está o que a Natureza sabia que vocês não sabiam. 
O professor salientará que a chave para o colapso da pesca é que que esta é maior, ou mais 
rápida, do que a regeneração, pelo que o stock de peixes se está a esgotar, e que, mais cedo 
ou mais tarde,  irá acabar. Isto tem paralelos evidentes, mais adiante, com a sobrecarga 
global. 
 
RONDA 2: JOGAR 
 

▪ OK, vamos tentar mais uma vez. Agora sabem o que apenas a Natureza sabia durante a 
primeira ronda! Lembrem-se, começam com 25 peixes, e são necessários 5 peixes em cada 
noite para que exista um peixe bebé. Notem também que o stock inicial não pode ser 
superior a 25 peixes e que vocês são Pescadores, ou seja, precisam dos peixes para 
sobreviver.  

▪ Podem discutir durante alguns minutos, e depois recomeçaremos.  
▪ Jogar o jogo novamente.  
▪ Após a segunda ronda, inicie uma discussão para compreender as diferentes estratégias 

levadas a cabo por cada grupo.  
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 Exercício de Aula 1. Tabela para o Jogo do Pescador (Folha de Apoio) (Unidade 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados expectáveis do Jogo do Pescador (Unidade 2)  
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Exercício de Aula 2. Ligar os ODS com a sua Universidade (Unidade 3)   
 

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 (identificando-os) 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 entre 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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Exercício de Aula 3. Duas rondas de Calculadora de Pegada pessoal (Unidade 
5)  

 
A calculadora da Pegada Ecológica está disponível em: www.footprintcalculator.org. Note que 
qualquer aluno poderá encontrar o resultado do seu exercício no final do questionário da 
Calculadora numa página de Sumário.  

É altamente recomendado que recolham e organizem os resultados deste exercício de aula 
num ficheiro Excel.   

Por exemplo, os nomes do alunos podem ser colocados no ficheiro e os resultados do seu 
cálculo da 1ª e 2ª ronda podem ser registados em duas folhas diferentes.  

As diferenças entre as duas rondas de cálculo de PE podem ser visualizadas através de 
histogramas ou outros diagramas.  

Abaixo apresentamos alguns exemplos de organização de dados em folhas de Excel.  
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Trabalhos de Casa 
 
 

▪ Trabalho de Casa 1. Características de sustentabilidade 
na sua Universidade  

▪ Trabalho de Casa 2. Pegada Ecológica pessoal na sua 
vida diária 

▪ Trabalho de Casa 3. Sustentabilidade à volta do mundo  

▪ Trabalho de Casa 4. Questionário de feedback dos 
alunos 

▪ Visita de campo (facultativa). Sustentabilidade das 
Universidades na prática  
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Trabalho de Casa 1. Características de sustentabilidade nas Universidade 

(Unidade 3) 
 
 

Objetivo 

Identificar características relacionadas com sustentabilidade no campus da sua Universidade e 
sugerir soluções para promover a sustentabilidade na mesma, também deve identificar a relação 
entre a Universidade e os ODS 

Nota: Áreas do campus podem incluir:  

     - Planeamento e administração: (ex: registos e outras atividades)  

     - Operacional (ex: áreas de estudo, bibliotecas, etc)  

     - Académico/ investigação (ex: Ensino, materiais educacionais, trabalhos de casa, projetos e 
respetivo desenvolvimento, etc)   

Data de entrega 

........................... 

Instruções 

 

Passo 1- Escolha o seu grupo de trabalho. Cada grupo deve incluir 2 (dois) ou 3 (três) alunos. 
Utilize a tabela em anexo para escrever os nomes na coluna “Membros do Grupo”. 

Passo 2- Escolha uma área específica do campus da sua Universidade que irá analisar (bem como 
a sua localização no campus) e escreve na tabela, na célula “Área do Campus”.  

Passo 3- Com os seus colegas de grupos, encontre dois (2) exemplos de características de 
sustentabilidade atuais/esperadas (ex: atividades que não utilizem papel) em cada dimensão de 
sustentabilidade (ambiente, social, economia, instituição) e escreva na coluna “Característica de 
Sustentabilidade”. 

 

Nota 1: Em cada dimensão, deverá encontrar uma característica atual (que esteja atualmente a 
ser implementada na área escolhida) e uma esperada (que não esteja a ser aplicada na 
área selecionada ainda, porém pode ser considerada no futuro). Especifique, 

selecionando (✓) na coluna “Estado”. 
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Nota 2: Recolha características sustentáveis através do site da Universidade sem recorrer à visita 
de campo (válido apenas para o regime de aulas não presencial). 

Passo 4- Determine a dimensão de sustentabilidade relevante de cada característica selecionando 

(✓) na respetiva coluna. Anote o motivo pelo qual especificou determinada dimensão 

(ou dimensões) para cada característica. A justificação deve ser sucinta, precisa e clara. 

 
Nota: Se as características selecionadas englobarem mais de uma dimensão de sustentabilidade, 

por favor especifique selecionado (✓) na coluna “Dimensão de Sustentabilidade 

relevante” e justifique na coluna subsequente.   

 

Passo 5- Ligue as características de sustentabilidade com os 18 ODS. Para cada característica por 
favor especifique um (1) ou dois (2) ODS que é/são relevantes para o traço indicado. 
Escreva apenas o(s) número(s) do(s) ODS relevante(s) na tabela (ex: ODS4).  

 
Passo 6- Para cada característica esperada, proponha uma solução sustentável para mostrar 

como pode ser considerada/aplicada na Universidade no futuro. Elabore sobre a solução 
na coluna “Solução Sustentável”. A solução deverá ser sucinta, precisa e clara. 

 

Nota: Desenvolva as soluções apenas para as características esperadas (não para as 
características actuais). 

 

 



 

[34] / [44] 
 

 

Membros do grupo  

Nome da Instituição e 
Área do Campus  

Característica de 
Sustentabilidade 

Estado Dimensão de Sustentabilidade Relevante Razões para a 
dimensão(ões) 
selecionada(s) 

Atual 

Número de 
ODS 

relevante 

Esperado 

Solução Sustentável 
(apenas para características 

esperadas) 

Social 
Atual Esperado Social Ambiente Economia Institution 
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Trabalho de Casa 2. Pegada Ecológica pessoal e a sua vida diária 

(Unidade 5) 
 
 

Objetivo 

Identificar a sua Pegada Ecológica pessoal (PE) nas suas atividades/comportamentos 
diários, interpretar os seus resultados e encontrar soluções. 

Data de entrega 

................. 

Instruções 

Passo 1- Selecione duas (2) áreas das suas atividades/comportamentos diários (pode ser 
qualquer um, desde rotinas diárias dentro de casa (cozinhar, comer, limpar, 
fazer exercício físico, trabalhar através de casa, lide doméstica, cuidar do seu 
animal de estimação, ou outras atividades de casa).  

Atenção: Para prevenir contágio por Covid-19, por favor escolha apenas atividades que se 
desenrolem dentro de casa.  (Aplicável ao caso de medidas restritivas 
relativamente ao Covid-19).  

 

Passo 2- Para cada área selecionada, dê dois (2) exemplos das suas 
atividades/comportamentos com Pegada Ecológica oposta:  

                       - Um com PE alta 

                       - Um com PE baixa 

 

* Nota: Para cada exemplo, por favor apresente uma ou duas fotografias originais (tiradas 
por si), para clarificar a sua atividade/comportamento escolhido.  

 

Passo 3- Interprete os seus exemplos: 

- Clarifique as razões (quer para a PE alta e baixa) para demonstrar o porquê dessas 
atividades/comportamento apresentar a PE alta e baixa. 
- Sugira duas (2) soluções para reduzir a sua PE (apenas para o exemplo com PE 
alta).  
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Passo 4- Apresente os seus resultados em formato PowerPoint (PPT):  

- Um (1) slide como capa que deverá incluir o seu nome e as áreas das atividades 
selecionadas.  
- Dois (2) slides para apresentar os seus resultados:  
- Cada slide deverá conter dois exemplos, incluindo: 
 i) as fotos originais,  
ii) razões (para os exemplos com PE alta e baixa), e  
iii) soluções (apenas para o exemplo com PE alta). As razões e soluções devem ser 
sucintas, precisas e claras. 
- Cada slide deverá conter no máximo 200 palavras (Fonte: Times New Roman / 
tamanho 16 ou 18). 
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Trabalho de Casa 3. Sustentabilidade à volta do mundo (Unidade 6)  

 
 

Objetivo 

Identificar e investigar exemplos de sucesso de projetos/práticas sustentáveis à volta do 
mundo e compreender o que torna esse projeto/prática uma solução bem-sucedida no 
longo prazo.  

Data de entrega 

-------------------- 

Instruções 

 

Passo 1 – Escolha o seu grupo de trabalho. Cada grupo deverá ser constituído por dois 
(2) alunos.  

 
Passo 2 - Obtenha uma visão inicial e reflita sobre o que faz de um projeto/prática uma 

solução impactante, assistindo a este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk. 

 
Passo 3 - Apresente um exemplo de um projeto/prática de sustentabilidade bem-

sucedido. Podem ser exemplos de sucesso do setor público ou privado, tais 
como:  

                   - Universidades/ campus 
                   - Cidades/ países (ex: municípios, organizações públicas, etc)  
                   - Indústrias/ pequenas e médias empresas  
                   - Organizações Não Governamentais (ONG)/ Entidades Sociais  
 
Nota: Pode encontrar exemplos através de websites. As seguintes ligações irão ajudá-lo 

a encontrar exemplos relevantes em diferentes setores, contudo, pode 
encontrar exemplos de outros links/fontes: 

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220304 
- https://international-sustainable-campus-network.org/projects-all/ 
- https://www.mmu.ac.uk/environmental-science-research/inter-university-

sustainable-development-research-programme/ 
- https://sustainablecampus.unimelb.edu.au/ 
- https://green.harvard.edu/ 
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- https://sustainable.stanford.edu/ 
- https://sustainablecampus.cornell.edu/ 
- https://www.environment.admin.cam.ac.uk/ 
- https://www.unsdsn.org/ 
- https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices 
- https://issuu.com/sustainia/docs/sustainia_top10_2014?e=4517615/9429162 
- https://www.globalsolutionsforum.org/video-gallery 
- https://www.iisd.org/story/real-world-solutions-to-sustainability/ 
- https://www.equatorinitiative.org/ 
- https://www.greengrowthknowledge.org/case-studies  
- https://www.kiva.org/  

 
Passo 4 - Aprofunde as principais características do projeto/prática de sustentabilidade 

selecionado, abordando as seguintes questões: 
                 - Descrever o que motivou a sua escolha e explicar o motive pelo qual 

considera que o projeto/prática deve ser considerado um “exemplo de 
sucesso”?  

                  - Quais são as principais características/aspetos/passos de sustentabilidade no 
exemplo selecionado?  

                  - Quais são os pontos fortes do exemplo escolhido?  
                  - Considera que as aprendizagens que retirou deste exemplo podem ser 
transferidas para outro lado (outros países e/ou setores)? Se sim, de que forma? 
 
Passo 5 - Apresente os seus resultados em formato PowerPoint (PPT):  

     - Um (1) slide como capa que deve conter o nome dos elementos do grupo e 
o exemplo de projeto/prática selecionado.  
     - Até quatro (4) slides para apresentar (de forma clara e concisa) as suas 
descobertas, baseadas nas questões mencionados no passo 4. 
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Visita de campo ao campus da Universidade. Sustentabilidade das 

Universidades na prática (Unidade 6 – facultativo)  
 

Objetivos 

1. Desafie os alunos a interagirem com a complexidade das questões da sustentabilidade 
inseridas num contexto/realidade que lhes é familiar, como é o caso do Campus da sua 
Universidade.   

2. Convide os alunos para uma experiência de ensino no exterior, para considerarem 
exemplos do mundo real e analisarem a especificidade da Universidade de uma 
diversidade de perspetivas. 

Instruções 

A atividade é proposta como um meio de consolidar e ligar as noções abordadas em aula e 
a realidade do campus onde se inserem. Esta é uma atividade facultativa. Dos seguintes 
aspetos, o professor pode escolher abordar alguns nesta atividade:  
1) Procurem hortas dentro do campus;  

 
2) Visitem uma cantina ou bar e analisem o menu ou opções de alimentação. Tente 

estimular uma discussão sobre a sustentabilidade das opções de comida propostas.  
 
3) Observem como é feita a mobilidade à volta do campus – quantas pessoas se deslocam a 

pé; quantas pessoas utilizam carros ou o número de bicicletas que existem ao redor.   
 

 
4) Explorem todos os espaços verdes existentes dentro do perímetro do campus. Neste 

âmbito, poderá também recorrer ao Google Maps para observar alguns espaços mais 
escondidos (energia solar, terraços/telhados verdes, etc.). Na figura seguinte pode 
encontrar um jardim no topo do edifício da Reitoria da Universidade de Aveiro. Esta é 
também uma alternativa para aqueles que se encontram num modo de ensino digital.  
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Recomendação: Procure sempre fomentar discussão sobre cada situação. Tente promover o 
diálogo onde os alunos conseguem relacionar os conceitos previamente abordados e a 
situação que estão a observar.  

 
▪ Nota. Como alternativa, poderá visitar outras áreas da Universidade com base na estutura 

do seu campus (ex: gabinete de sustentabilidade, biblioteca, laboratórios, etc.) 
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Trabalho de Casa 4. Pegada Ecológica pessoal na sua vida diária 

(Unidade 5) 
 
 
 
Após o término do módulo, os alunos são convidados a preencher um questionário de 
feedback sobre a qualidade e eficácia do mesmo. O questionário está disponível aqui.  
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VÍDEOS PEDAGÓGICOS 
 
 

▪ Vídeos pedagógicos para a Unidade 3. 
Sustentabilidade e ODS 

▪ Vídeos pedagógicos para a Unidade 6. IES e 
Sustentabilidade 
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Vídeos pedagógicos para a Unidade 3. Sustentabilidade e ODS 

 
 

Assunto Editor Link Duração 
1- SDGs, de 1338 a 

2030 
Universita di 
SIENA https://www.youtube.com/watch?v=1peETpy85BI 2’ 

2-Conhece os 17 ODS? 
UN (SDGs / 
Knowledge 
platform) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
8&v=0XTBYMfZyrM&feature=emb_logo 1:24’ 

3-O mundo que 
queremos: ODS 

UN (Office of 
Secretary-
general’s 
Envoy on 
Youth) 

https://www.un.org/youthenvoy/video/sustainable
-development-goals-explained/ 

5:30’ (parte 
aplicável) 

4-Transição dos ODM 
para os ODS  UNDP 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/pre
sscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-
welcomes-adoption-of-sustainable-development-
goals-by-world-leaders.html 

2:30’ 

5- Os sustentáveis ODS 
– Ação para 2030 

CAFOD 
(Catholic 
Agency for 
Overseas 
Development) 

https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg 5:52’ 

6- ONU ODS – Visão 
geral 

UNICEF 
Georgia https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg 2:12’ 

7- ODS 17 SDGs 
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/
agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-
entwicklung.html 

4’ 

8- O que é 
sustentabilidade 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
&v=FbAjxkGvDNs&feature=emb_logo 1:43’ 

9- Sustentabilidade explainity® https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8 3:40’ 

10- Sustentabilidade na 
vida quotidiana 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
&v=kZIrIQDf1nQ&feature=emb_logo 1:34’ 
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Vídeos pedagógicos para a Unidade 6. IES e Sustentabilidade   

 
 

Assunto Editor Link Duração 
1- Modelo de 

Sustentabilidade na 
Universidade de 
Harvard  

Harvard University Office 
for Sustainability  

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvN
kI 3:46’  

2 – Algumas iniciativas 
tomadas na 
Universidade de 
Pensilvânia   

Pennsylvania University 
Office of Communications   

https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-
P3v_4 
 

2:37’  

3 – Dicas sobre vida 
sustentável dentro 
do Campus  

Hong Kong University of 
Science and Technology - 
Sustainable Smart 
Campus as a Living Lab   

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yuf
ww 1:00’   

4 – Dicas sobre vida 
sustentável dentro 
do Campus 

College of the Atlantic   
https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJ
D8 
 

2:55’  
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