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INTRODUÇÃO
No dia 25 de setembro de 2015, líderes mundiais entraram em acordo com um plano definitivo
para o planeta e seus habitantes pela adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo universal à ação para acabar
com a pobreza, reduzir a desigualdade, proteger o planeta e garantir que todos desfrutem paz e
prosperidade. Os objetivos são interconectados, se aplicam a todos os países e visam não deixar
ninguém para trás.

193 governos assinaram – se o plano for cumprido os resultados serão extraordinários. Para que
os objetivos sejam cumpridos, é preciso que todos façam sua parte: a ONU, os governos locais
e nacionais, instituições e organizações de todos tipos, a mídia, grupos da sociedade civil, e
pessoas como você e nós.

Para que os ODS sejam cumpridos,
é preciso que todos façam sua parte.
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VISÃO GERAL

O QUÊ

No dia 25 de setembro de 2015, líderes mundiais adotaram os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Todo ano, no aniversário deste dia histórico, a
Campanha de Ação dos ODS (UN SDG Action Campaign) mobiliza ao redor do
mundo a ONU, governos locais e nacionais, instituições e organizações de todos
tipos, a mídia e grupos da sociedade civil, para uma iniciativa global em prol dos
ODS.

QUANDO

Todo ano o dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs) marca o
aniversário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no dia 25 de setembro.
Neste ano, o dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs) coincide com a
abertura do Debate de Alto Nível da 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas (UNGA 73).

POR QUÊ

Para que os ODS sejam cumpridos, é preciso que todos façam sua parte. O dia de
Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs) mobiliza milhares de instituições,
organizações e cidadãos ao redor do mundo para a realização de ações concretas
para os ODS. O #Act4SDGs conecta e expande o impacto de ações globais e
locais para os ODS, encorajando um movimento global para o cumprimento dos
ODS.

COMO

Os participantes registrarão suas ações construindo um mapa global de ação para
os ODS. Um estúdio na sede da ONU em Nova York apresentará como a ONU,
governos locais e nacionais, grupos juvenis, organizações da sociedade civil, a
mídia e o setor privado ao redor mundo estão participando do dia de Ação Global
em prol dos ODS (#Act4SDGs). A plataforma convidará os participantes a
registrarem seus planos e ajudará a construir um mapa global das ações para os
ODS. O mapa global é uma lista criada coletivamente de ações públicas e
individuais que as pessoas podem fazer, participar ou reproduzir em prol dos ODS
ao redor do mundo.
Um desafio com foto e vídeo incentivará os participantes ao redor do mundo a
compartilharem as histórias de como eles estão agindo em prol das ODS
(#Act4SDGs).
Acreditamos que a cada segundo há alguém em algum lugar realizando os ODS.
Comece o planejamento de sua ação e a produção de um estímulo em prol dos
ODS (#Act4SDGs).
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QUEM

A Campanha de Ação dos ODS (UN SDG Action Campaign), a Ação para o
Desenvolvimento Sustentável e as coligações nacionais do Apelo Global à Ação
para Combater a Pobreza (GCAP) uniram forças para promover uma campanha
com o intuito de conscientizar e encorajar ações dos ODS entre os cidadãos –
você!
Comércios, governos locais e nacionais, organizações, universidades e qualquer
indivíduo trabalhando para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estão convidados a participar do dia de Ação Global em prol dos ODS
(#Act4SDGs).

Page 5 of 20

Como participar
O dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs) tem como intuito criar conscientização e
promover ação a favor dos ODS entre os cidadãos e todos os setores da sociedade.
Este material lhe mostrará como usar ideias de campanhas simples para apoiar e criar atividades
no 3º aniversário dos ODS no dia 25 de setembro de 2018.
Essas ideias são flexíveis, podem ser usadas por completo ou em partes e serem adaptadas para
planos específicos.

1. Seja um parceiro da ação – Organize uma ação pública
ou um evento
O dia de Ação Global tem como intuito celebrar as ações dos ODS que estão acontecendo ao
redor do mundo e mobilizar um maior comprometimento e suporte para essas ações. Nós
convidamos a sua Unidade Escolar para se tornar um Parceiro da Ação realizando uma ação ou
um evento comunitário para o dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs).
Ao se tornar um Parceiro da Ação no dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs), sua
Escola estará se juntando a um movimento global que visa produzir ação e estímulo para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com organizações ao redor do mundo. Unindo forças
no dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs), estamos gerando uma mensagem
poderosa aos líderes mundiais e às pessoas de todos os lugares de que é preciso agir mais.
As ações receberão visibilidade como parte da rede global dos Parceiros da Ação, e serão
apresentadas no estúdio em Nova York na abertura da Assembleia Geral.

Como se tornar um Parceiro da Ação
Junte-se à rede:

● Junte-se à rede #Act4SDGs em http://www.act4sdgs.org/register/
● Preencha o formulário com os seus planos (que podem ser atualizados mais tarde).
Lembre-se de se registrar antes do dia 25 de setembro para participar.
● Cada Parceiro da Ação terá uma identificação.
● A sua Escola e a sua ação serão exibidas no mapa global de ações e terão uma página
personalizada na rede do dia de Ação Global em prol dos ODS (#Act4SDGs).
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Planeje e execute uma ação:
● Reúna a sua Unidade para planejar e executar uma ação ou um evento sobre
conscientização, responsabilidade e impacto dos ODS.
Compartilhe o seu trabalho:
● Faça postagens ou vídeos da na mídia social com as hashtags #[sua identificação] e
#Act4SDGs. Elas serão exibidas na página global de ações e na sua página personalizada
do Parceiro da Ação.
● A ação da sua Escola poderá ser exibida no estúdio em Nova York na abertura da
Assembleia Geral. Elas também poderão concorrer ao Prêmio de ação em prol dos ODS
da ONU.
Exiba orgulhosamente o logo Parceiro da Ação (baixe aqui) – disponível nas 17 cores dos
ODS.

Planejando sua ação
Desafiamos sua Escola a começar cedo para que tenha maior impacto. Juntos mobilizaremos
milhares de crianças, jovens, adultos e idosos, instituições e organizações ao redor do mundo
para agir conscientemente e cumprir os ODS. Essas ações ajudarão a celebrar o que está sendo
feito e reunirá mais pessoas em ação por meio de uma série de eventos presenciais e virtuais
conectados no mundo inteiro.
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Queremos ações que contribuam para os ODS:
1) Conscientização: conscientize o público e os interessados sobre os ODS. Ex.: exibição
ou evento público, apresentação em escolas, bibliotecas, campanhas na mídia social,
exibição pública de documentários, jantares comunitários.
2) Responsabilidade: Empodere as pessoas com informação para ajudar na participação de
outros e exija que o governo delas se responsabilize. Ex.: declarações públicas,
apresentações do MY World, petições.
3) Impacto: Tome iniciativas individuais e/ou reúna-se com outros com o intuito de fazer
uma mudança duradoura para o cumprimento dos ODS. Ex.: plantar árvores, regeneração
urbana.

Um excelente meio para garantir que você tenha um impacto e um conjunto de objetivos
ambiciosos e realísticos é fazer uma análise inteligente. SEJA INTELIGENTE!
Específico: o que exatamente você quer que aconteça?
Estimação: você saberá dizer quando acontecerá?
Realização: é realístico ou possível atingir o seu objetivo, dado os recursos e o tempo
disponível?
Relevância: é relevante ou apropriado a todos os interessados e ao problema em si?
Prazo: quando você quer que aconteça?

NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS
Durante o planejamento da sua ação, por favor, assegure-se de seguir o princípio dos ODS a fim
de não deixar ninguém para trás: apoie e mobilize toda a escola e a comunidade.
Veja o material Não Deixe Ninguém para Trás para mais orientações.
A seguir é apresentada uma série de exemplos de ações e materiais que podem ajudar no
planejamento e na preparação. Conforme a data se aproxima, você também pode dar uma olhada
nas ações que outros estão planejando para você se inspirar e reproduzir como achar adequado.
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I. Ações de conscientização
Eventos de conscientização
A maioria das pessoas ao redor do mundo ainda não conhecem os ODS. Ao conscientizar as
pessoas a respeito dos ODS, você está ajudando a garantir que os governos se responsabilizem a
cumprir seus objetivos e a apoiar a vontade política de enfrentar os desafios da implementação.
Você também pode incentivar as pessoas a participarem dos ODS.
Aqui estão alguns meios de conscientizar um grande público:
● Organizar um encontro público em uma biblioteca, no CEU, prefeitura regional, escola
com especialistas importantes da sua comunidade.
● Fazer uma aula introdutória em uma reunião de escola ou sala de aula.
● Imprimir folhetos ou painéis publicitários acompanhados de campanhas em rádios,
televisões, cinemas ou mídia social.

Inspiração
Mongólia
Um ônibus das Nações Unidas exibindo os Objetivos
Globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável das pessoas e do planeta deu uma volta pela
cidade de Ulaanbaatar, com a participação do público em
vários lugares. O ônibus viajou do centro da cidade para o
distrito GER com apresentações e passageiros para
conscientizar as pessoas sobre o seu papel no
desenvolvimento da Mongólia.

Noruega - Caminhada noturna para os ODS
Uma caminhada noturna organizada pela Agência
Norueguesa para o Desenvolvimento e Cooperação, em
conjunto com autoridades locais, a Cruz Vermelha, a
Associação Norueguesa de Caminhada (DNT) e milhares
de voluntários convidou montanhistas para aprender sobre
os ODS em 17 paradas. A equipe criou um evento no
Facebook e fez uma campanha de marketing com
blogueiros, mídia local e nacional para atrair pessoas de
todo o mundo. Em 2016 e em 2017, 20 mil montanhistas
fizeram a caminhada.
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Índia
No último ano mais de 50 eventos foram realizados por
toda a Índia. A Wada Na Todo Abhiyan (WNTA) / GCAP
da Índia organizaram um concurso de cartazes e fotos em
frente de monumentos. Divisões estaduais da WNTA
publicaram um relatório dos ODS. A Fundação Nacional
para a Índia (NFI) e seus parceiros organizaram discussões
em alguns estados e pelo Twitter.
Zimbábue
Milhares de estudantes aprenderam sobre os ODS e a ação
global em um evento sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável na escola de ensino médio
Glenview 1 High School em Harare, Zimbábue.

Foto por Matilda Lund, Associação das Nações
Unidas de Zimbábue.

Veja ações do dia de Ação Global em prol dos ODS (#act4SDGs) de 2017

MATERIAIS
A maior lição do mundo com lições, vídeos & recursos sobre os ODS para salas de aula em
diferentes idiomas.

VÍDEOS
Esses filmes foram feitos em parceira com a Campanha de Ação dos ODS (UN SDG Action
Campaign), UNDP, UNF e Project Everyone.
NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS – Exibe o compromisso dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável em não deixar ninguém para trás.
Inglês, Francês, Português, Espanhol, Alemão
NÚMEROS EM AÇÃO – “Números em Ação” explica o progresso realizado sob os Objetivos
de Desenvolvimento de Milênio e destaca os ODS, dando vida aos “Ícones para Resultados”
Inglês, Francês, Árabe, Espanhol, Alemão, Russo, Chinês
PLANO – Vídeos curtos de filmes clássicos que transmitem a mensagem ao mundo de que “Nós
temos um plano”
Inglês, Árabe, Francês, Espanhol, Russo, Alemão
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Campanhas em mídias sociais
Nós temos o poder de espalhar a mensagem dos ODS de forma rápida e fácil nas pontas dos
dedos. Pense criativamente em como você pode atingir centenas ou milhares de pessoas nas
redes sociais para difundirem mensagens essenciais e compartilharem por que os ODS são
importantes para o mundo. Lembre-se de usar as hashtags: #act4sdgs e a sua identificação de
Parceiro da Ação a fim de expor essa ação no dia de Ação Global.

Inspiração
As vozes dos ODS - Cidade de Ghent, Bélgica
Esta campanha, dirigida pela cidade de Ghent, desafiou 6
cidades da Bélgica a promoverem uma conscientização
sobre os ODS e a incentivarem e mobilizarem belgas a
implementarem os ODS no seu cotidiano. A campanha
incluiu 23 serviços e diferentes departamentos da cidade de
Ghent, e o equivalente nas cidades desafiadas.
Aproximadamente 6 mil cidadãos em 6 cidades
participaram presencialmente, outros apoiaram os desafios
pela mídia social (por meio de filmes curtos, postagens e
imagens de campanhas).

“Hashtag Our Stories”– relato do Cidadão Global

Em colaboração com a Hashtag Our Stories, o dia de Ação
Global transmitiu vídeos ao vivo nas mídias sociais de
cidadãos relatando diretamente suas histórias relacionadas
com os ODS. Houve histórias da Índia, África do Sul,
Sérvia, Reino Unido, Noruega, México, Paquistão, Nigéria
e China. Em prol dos ODS (#Act4SDGs), dezenas vídeos
foram gravados e compartilhados online, nos quais as
pessoas discutiam por que e como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável eram importantes para elas e
suas comunidades.
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II. Ações de responsabilidade
Pesquisa da MY World 2030

MY World 2030 é uma pesquisa global para apresentar relatórios sobre a conscientização,
prioridades e percepções do cidadão relacionado aos ODS. A pesquisa é conduzida pelas Nações
Unidas e compartilhada para parceiros na sociedade civil, governos, meios universitários e o
sistema da ONU. Ela pode ser uma poderosa ferramenta para exigir que governos e instituições
se responsabilizem e garantir que todos tenham uma oportunidade de se expressar quanto ao
cumprimento dos ODS. A pesquisa é compartilhada para parceiros como sua Escola, que a levam
para suas comunidades, reúnem vozes e compartilham o resultado com o público.
Ações:
● Coletar 1000 respostas da pesquisa e criar um relatório com as vozes das pessoas para ser
entregue aos seus líderes no dia 25 de setembro.
● Organizar uma cabine de votação para o MY World 2030 na sua escola ou CEU no dia de
Ação Global.
● Exibição pública: exibir resultados do MY World, avaliações dos cidadãos, histórias do
MY World e organizar uma cabine de votação para o MY World 2030.
● Convidar membros das organizações a fim de incentivar as pessoas a compartilharem sua
pesquisa do MyWorld.
Descubra mais informações e materiais do MY World (cédulas em diferentes idiomas, quadros,
etc.) em: about.myworld2030.org

ÍNDIA
A Sociedade para a Compaixão & Paz organizou um encontro público, onde os participantes
foram ouvidos por meio da pesquisa MY World 20130 em Kerala, Índia.
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Ações públicas ou eventos
Faça uma manifestação ou organize uma foto com um grande grupo e uma mensagem em prol
dos ODS (#Act4SDGs) em frente de uma construção histórica, estrutura ou monumento da sua
comunidade. Apresente aos políticos declarações públicas e exija a implementação dos ODS no
seu bairro, sua cidade, no seu país.
Exemplos:
● Organize uma discussão pública, por exemplo, com jovens e com a comunidade; você
pode incluir uma entrevista ou um debate com figuras públicas para apresentar uma
declaração ou exigir uma resposta das autoridades.
● Convidar um líder para conversar com a comunidade.
● Organizar uma manifestação pacífica exigindo uma melhor implementação dos ODS.
● Enviar uma delegação de pessoas da comunidade escolar para encontrar um ministro,
governador, membros do parlamento, prefeito, representantes políticos locais
encarregados, etc. e entregar um declaração pública.
● Reunir vozes de pessoas marginalizadas falando sobre sua situação, ou reunir vídeos
curtos de promessas políticas dos ODS.
● Preparar uma declaração pública ou um memorando sobre o que está sendo feito a
respeito dos ODS e enviá-lo ao governo em um evento público ou à mídia local junto
com fotos.
● Organizar debates na rádio local.

Inspiração
Mali
Alliance Contre la Pauvreté au Mali / GCAP do Mali
realizou uma conferência de imprensa no 2º aniversário
dos ODS com 20 jornalistas, que resultou em uma
cobertura extensa pela imprensa escrita, online e pelo
rádio.
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Nepal
A ONG Federation Nepal / GCAP do Nepal organizou
uma discussão para a reflexão e compartilhamento de
experiências na implementação dos ODS no país com
oficiais do governo, representantes de chefes de segurança,
líderes proeminentes da sociedade civil e representantes de
parceiros de desenvolvimento internacional, OINGs e a
mídia. Um memorando foi enviado à Comissão de
Planejamento Nacional.

Maláui.
O Conselho de ONGs em Maláui / GCAP do Maláui
organizou uma conferência de imprensa e uma sessão de
fotos para contatar líderes malauianos com diversas
mensagens sobre os ODS e conscientizar o público sobre o
que o governo tem feito nos últimos dois anos. O evento
teve uma cobertura extensa da mídia tanto impressa e
online, alcançando uma audiência de 7,5 milhões de
pessoas em Maláui.
Encontre exemplos de declarações e sugestões de ações para recursos de Desenvolvimento
Sustentável: https://action4sd.org/tools-resources/
Vozes da sociedade civil no processo de avaliação nacional voluntária:
A avaliação nacional voluntária (VNR) é um mecanismo oficial de avaliação para que membros
do estado conduzam relatórios regulares sobre o progresso da Agenda 2030 para a
Sustentabilidade e o Desenvolvimento e os ODS. Como parte deste processo, espera-se que os
membros do estado acrescente contribuições da sociedade civil. aprenda mais
Se o seu país está preparando uma VNR você pode ter a oportunidade de fornecer uma
contribuição oficial da sociedade civil ou criar um relatório-sombra. Você pode usar o dia de
Ação Global como uma oportunidade para apresentar o relatório ou declaração da sociedade civil
sobre o VNR.
Veja um modelo de relatório para a sociedade civil
Veja um modelo de relatório nacional para o Brasil
Veja um modelo de participação nacional do Quênia que “não deixa ninguém para trás”
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III. Ações de impacto:
Ações em comunidades ou locais de trabalho
Ações em comunidades – Quais são os problemas mais urgentes na sua comunidade? Que tipos
de ações poderiam trazer soluções tangíveis para melhorar a vida e o ambiente ao seu redor?
Desenvolva uma ação conjunta na sua comunidade, incluindo parceiros de origens diferentes
para compartilharem um objetivo, por exemplo, redução de plástico, produção comunitária de
comunidade, criação de espaços públicos, etc.
Una suas forças com seus colegas, organização ou amigos para organizar uma ação, por
exemplo, limpeza de praça, plantação de árvores, programas de reciclagem, ou troca de bens
usados, feira de soluções sustentáveis inovadoras, ou mais. Use a sua imaginação e reúna as
pessoas para realizar os seus sonhos para uma comunidade melhor.

3. Seja um parceiro organizador
A sua organização tem o poder, alcance e meios para CONVOCAR e MOBILIZAR?
Convidamos você para se tornar um Parceiro Organizador para o dia de Ação Global em prol dos
ODS (#Act4SDGs).
Um Parceiro Organizador
● tem um público ou rede definida.
● tem a capacidade de influenciar um grande número de pessoas/organizar a agir.
● pode ajudar a divulgar aspectos chave do dia de Ação Global; ex.: estúdio de gravação,
relatório de ações, etc.
Um Parceiro Organizador ajuda a:
Espalhar a mensagem sobre o dia de Ação Global para encorajar a participação de outros. Ex.:
● Enviar uma mensagem personalizada a membros de uma grande rede.
● Sediar uma webconferência em seu idioma para contar às pessoas como elas podem
participar.
● Traduzir e compartilhar o material.
Criar e compartilhar uma mensagem personalizada para seu público, país ou setor. Ex.:
● Ter pessoas influentes ou celebridades para fazerem um apelo à ação.
● Customizar a mídia social
● Desenvolver uma versão mais contextualizada do material para um determinado público,
por exemplo, um setor privado, jovens, etc.
Sensibilizar e apoiar Parceiros da Ação.
● Fornecer suporte de coordenação e relatórios sobre as ações da sua rede.
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Seja um Parceiro Organizador:
Escreva ao support@sdgactioncampaign.org para nos contar como você se encaixa no perfil de
um parceiro organizador e como você pretende apoiar o dia de Ação Global em prol dos ODS
(#Act4SDGs).
MY World Mexico foi um parceiro organizador no dia de
Ação Global em 2017 e coordenou 87 ações em 15
estados em todo o país. Estas incluíram atividades de
sensibilização, limpeza de praias, ensino dos ODS a
crianças, visitas a recifes de coral e mobilizando uma
pesquisa MY World 2030. Participaram das atividades ao
menos 10 mil pessoas em todo o país, incluindo a
mobilização de milhares para fornecer apoio àqueles
afetados e em necessidade após os terremotos de 19 de
setembro. MY World Mexico também realizou o seu
primeiro Festival Nacional da Agenda 2030 com a
participação do presidente.

Divulgue a sua ação
1. Crie uma roda dos ODS
A roda dos ODS é um símbolo poderoso dos 17 ODS. Ao integrar
as 17 cores em um círculo, a roda pode simbolizar que:
● os objetivos estão interconectados.
● os objetivos são universais.
● todos os setores de todos os países têm um papel a
desempenhar para cumpri-los.
Entretanto, esse símbolo e os objetivos que representa ainda não são conhecidos pelo público.
Portanto convidamos sua Escola a usar esse símbolo como parte da mensagem central da sua
campanha ou evento a fim de demonstrar que no dia de Ação Global em prol dos ODS
(#Act4SDGs) nós estamos UNIDOS em todo o mundo para agir.
Use a sua criatividade para criar a roda dos ODS como parte das imagens fundamentais da
sua ação. Por exemplo, uma foto aérea de pessoas, uma imagem de pessoas em círculo de braços
juntos, uma reprodução do círculo por uma criança ou artista, lixo de praça em círculo, etc.
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Festival Global da Ação para o Desenvolvimento
Sustentável

Imagem: Inger Kjer/photothek
Imagem: Kristian Jensen

Imagem: Make Ireland Sustainable For All

Imagem: IASS Potsdam
Imagem: UN City Copenhagen

2. Expanda a mensagem pela mídia social e tradicional
1. Registre
Quando você se registra para ser um Parceiro da Ação você será exibido no mapa de
Ações Globais para o dia de Ação Global.
Essas ações serão parte das comunicações globais em prol dos ODS (#act4SDGs) e
receberão uma ampla visibilidade na nossa plataforma do dia de Ação Global em prol dos
ODS (#act4SDGs). Algumas ações terão a oportunidade de serem apresentados no
estúdio em Nova York no dia de Ação Global.
Site: www.act4sdgs.org e outras plataformas de mídia social: @SDGAction
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2. Seja ativo na mídia social
a. Compartilhe sua ação
Faça postagens, tweets e compartilhe suas histórias, fotos & vídeos da sua ação.
Use a hashtag

#act4sdgs e a sua identificação de Parceiro da

Ação para expandir sua ação.
Faça lives do seu evento em prol dos ODS (#Act4SDGs) pelo Facebook, Periscope,
Instagram e Snapchat Stories usando a hashtag #ACT4SDGs. Convide participantes do
evento para falarem por que eles estão agindo.

b. Vamos fazer um movimento global para os ODS
Seja você é um indivíduo, parceiro da ação ou parceiro organizador, você pode participar
do movimento online em prol dos ODS (#Act4SDGs) para espalhar a palavra e convidar
outros a participar. Customize e compartilhe a mensagem abaixo em suas redes.

Eu estou/nós estamos fazendo _______________ no dia 25 de setembro em prol dos
ODS #Act4SDGs. Desafio pessoa A, B e C a participarem. act4SDGs.org

c. Junte-se ao Thunderclap
Você pode ajudar a dizer a todos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
juntando-se ao Thunderclap. Entre na campanha Thunderclap para enviar essa mensagem
poderosa a todos no dia de Ação Global.
3 anos atrás o mundo se comprometeu com um plano global: combater a
desigualdade, acabar com a pobreza e combater as mudanças climáticas. Estou me
unindo a pessoas de todo o mundo em prol dos ODS #act4SDGs Você também pode
participar: http://act4sdgs.org/

d. Atualize o seu perfil do Facebook com esses temas
I #ACT4SDGs http://bit.ly/2Lk3op2
http://bit.ly/2Juv0mz

WE #ACT4SDGs
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3. Deixe a sua mídia local animada
Junte seus fatos e suas ideias, entre em contato com a mídia local e os deixe animados com a sua
ação local de impacto global. Convide-os a comparecer, entrevistas o organizador encarregado e
compartilhe suas fotos/vídeos com eles.

NÓS podemos fazer isso! Faça
toda ação valer a pena! Para
um futuro melhor para as
pessoas e o planeta.
#Act4SDGs

4. Mais algumas dicas possíveis para as Unidades Escolares da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo
















Promover um “Agita Sustentável”, uma espécie de gincana;
Uma espécie de “Leituraço Sustentável”, com uma parada em toda a Unidade Escolar
para Leituras;
Peças de teatro com a temática;
Oficinas;
Brincadeiras;
Simular reunião da ONU em que foram assinados os ODS;
Exercícios físicos com materiais que seriam descartados;
Exposição de acervo das Bibliotecas dos CEUs e Salas de Leitura sobre a temática;
Contação de histórias;
Convidar ambientalistas, grupos da comunidade para um debate dentro da Unidade
Escolar;
Coleta seletiva no entorno;
Plantação de mudas no bairro;
Elaborar um caderno de receitas reaproveitando alimentos que seriam descartados;
Oficinas culinárias;
Roda de conversa com imigrantes e emigrantes;
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Discussão de como é possível um desenvolvimento econômico e social de forma
sustentável;
Mostra cinematográfica com a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
Palestras;
Programas de Rádio e Imprensa Jovem ativas para cobrir os acontecimentos locais;
E uma infinidade de possibilidades!

Para mais informações acesse act4SDGs.org para dar uma
olhada no que os outros estão planejando ao redor do mundo.
Para mais informações entre em contato
support@sdgactioncampaign.org ou act4sdgs@whiteband.org
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