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Educação para o Desenvolvimento Sustentável 



  

 

As escolas e o setor privado têm um enorme impacte na concretização da  

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

Projeto EDS 

“A Educação para o Desenvolvimento Sustentável é um projeto social comum” 
 



 
 

 

 

 

 

Projeto EDS – o que é? 

É uma plataforma de e-learning para professores (em particular do terceiro ciclo e do ensino 
secundário) e para a comunidade educativa, em geral. 
 
É um percurso formativo flexível que prepara os professores para integrarem o desenvolvimento 
sustentável nas suas disciplinas e escolas, levando as gerações mais novas, as suas famílias e a 
sociedade em geral a comprometer-se com a Agenda 2030 da ONU e os seus 17 Objetivos. 
 
Os conteúdos programáticos baseiam-se no referencial da Unesco “Educação para os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável”. 
 
Embora seja um projeto transversal, o EDS irá permitir que cada professor desenvolva as suas 
próprias competências e crie estratégias e adaptadas ao seu modo de ensino e ao contexto da 
sua disciplina, turma e escola. 



Projeto EDS – principais objetivos 

Oferecer 
ferramentas 

transversais de 
apoio à ação do 

professor, em sala 
ou em ambiente 

virtual 

 
Disseminar 

conhecimentos e 
promover o 

desenvolvimento 
de competências 

na área da 
sustentabilidade 

 

Sensibilizar os 
professores para a 

importância da 
sustentabilidade, 

ajudando-os a 
desenvolver projetos 

neste âmbito 

Promover a 
concretização da 
Agenda 2030 e o 

alcance dos 17 ODS, 
pela comunidade 

escolar, pelas famílias 
e  pela sociedade em 

geral 

Incentivar os 
professores a 

pensarem por eles 
próprios, indo para 
além do que já foi 

escrito e 
desenvolvendo 

estratégias inovadoras 
capazes de inspirer e 
motivar as gerações 

mais novas a agir pelo 
Planeta 

Sensibilização e partilha de conhecimentos: Comunidade escolar         Famílias        Sociedade   



 
 

 

 

 

 

Projeto EDS – porquê professores? 

Porque… 

- São agentes potenciadores e facilitadores da 
aprendizagem, com influência na formação de valores de 
crianças e jovens e, consequentemente, com influência 
na preparação das gerações futuras; 
 

 
- São elementos potenciadores da mudança e têm um 

grande impacte no comportamento e valores da 
sociedade em geral, através do trabalho desenvolvido 
junto de crianças e jovens, e por via da influência que 
estas exercem junto das famílias. 



Projeto EDS – programa 

 Unidade 1  
 

Entrar no Mundo 
da 

Sustentabilidade 

 Unidade 3 
 

Os 17 Objetivos 
de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Unidade 4 
 

Agir para a 
Sustentabilidade 

 Unidade 2  
 

Explorar a 
Educação para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Subunidade 1 
O que é o 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Subunidade 2  
A Sustentabilidade 
na linha do tempo  

Subunidade 3  
Relação entre 

Desenvolvimento 
Sustentável e Educação 

Subunidade 4 
O papel do Professor 

na EDS  

Subunidade 5 
A Sustentabilidade 

em 17 Objetivos 

Subunidade 6 
Integrar os ODS na 

Educação  

Subunidade 7 
OS ODS na prática 

Subunidade 8 
Plano de ação para 

implementar a 
Sustentabilidade na sala 

de aula  



Projeto EDS – Parcerias para o Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

BUSESS 
SECTOR 

As parcerias são essenciais para o sucesso de um projeto. 
 

Os parceiros do Projeto EDS são líderes empresariais com estratégias inovadoras para promover 

o Desenvolvimento Sustentável, não sendo necessariamente organizações ligadas à educação. 



Projeto EDS – Implementação 

Num primeiro momento, o projeto irá ser 
promovido junto dos professores que 
lecionam a disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento. 

 

Considerando a sua transversalidade, o 
mesmo será depois disseminado junto de 
docentes de diversas áreas do saber.  

 

 

 



Projeto EDS – de Portugal para o mundo 

O Projeto EDS foi desenhado para 
ser implementado nas escolas 
portuguesas e nos países de 
língua official portuguesa.  

 

 

A plataforma também está a ser 
preparada para receber 
conteúdos em inglês, de modo a 
chegar a mais professores e 
alunos, em qualquer parte do 
mundo. 

 

 



 

Obrigada. 
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