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TÓPICOS

EMPATIA, CURIOSIDADE, RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS, CRIATIVIDADE, COMUNICAÇÃO

CONEXÃO COM OS ODS

Ensino fundamental

NÍVEL

TAMANHO DE PÚBLICO PRETENDIDO

10-15 estudantes

MODO DE ENTREGA

Sala de aula

TEMPO DE ATIVIDADE

Flexível - um mapa simples de uma área fa-
miliar levará uma hora, ou você pode passar 
um dia inteiro explorando e mapeando uma 
área nova e mais complexa.

TIPO DE RECURSO

JOGO

1. Explorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com crianças pequenas
2. Esta atividade visa inspirar uma perspectiva positiva e esperançosa em nosso mundo e en-
corajar as crianças encorajar as crianças a contribuírem positivamente para sua comunidade.
Crie mapas para novos amigos para comunicar direções e informações.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

1. Como podemos ajudar novos amigos a encontrar seu caminho?
2. O que são os Objetivos Globais ou também chamados de Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável?
3. Quais são nossas necessidades básicas?
4. O que é um ‘objetivo’
5. O que é uma “lista de tarefas“?

QUESTÕES GUIA

Nesta atividade, as crianças irão desenhar um mapa, pensando no mundo sob o ponto de vista 
de outras pessoas. Os mapas podem representar sua casa, sala de aula ou comunidade local. 
Você pode variar a complexidade, dependendo da área que decidir mapear

INTRODUÇÃO

LINKS EM COMUM

Todos os ODS

PALAVRAS-CHAVE

PAZ, LAR, COMUNIDADE, NATUREZA

• Papel grande para o seu mapa principal
• Cadernos / papel para fazer anotações 
• Mapas de exemplo
• Canetas / lápis / canetinhas
• Notas adesivas / adesivos simples para escrever

MATERIAIS

Você pode baixar todos os arquivos de atividades a partir do seguinte link:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/explorers-for-the-global-goals/activities/

1. PLANO 
Hoje, você vai criar um mapa especial que pode ser usado para ajudar novos amigos a 
encontrar o caminho. Peça às crianças que compartilhem sua compreensão e experiência 
com mapas, incluindo exemplos. Escolha uma área para mapear. Pode ser em sua casa, 
sala de aula, jardim ou comunidade local. Decida para quem será o seu mapa - pode ser 
um amigo, parente ou brinquedo. Que tipo de coisas seriam úteis para eles em um mapa?

2. PREPARAÇÃO 
Por conta própria, crie mapas práticos da área usando sua memória / imaginação. Para 
crianças mais novas, você pode querer apenas desenhar o espaço em que está. As cri-
anças mais velhas podem desenhar uma área maior e mais complexa. Esses mapas devem 
ser tão detalhados quanto possível, incluindo pontos de referência como corredores,  
portas, nomes de salas, caminhos, obstáculos, etc. Compartilhe seu trabalho para  
comparar. O que é semelhante no que você desenhou e o que é diferente? Identifique  
as partes úteis de cada mapa, incluindo a apresentação geral e quaisquer detalhes espe-
cíficos. Em seguida, faça uma caminhada de descoberta para explorar o espaço e pense 
sobre o seu mapa final. Desenhe imagens / símbolos em notas adesivas para adicionar ao 
grande mapa mais tarde.

3. REALIZAÇÃO 
Agora que você SE preparou, é hora de criar seu grande mapa. Lembre as crianças que o 
mapa deve ser útil para um novo visitante. Esboce a área geral primeiro e, em seguida, 
adicione os elementos específicos um por um. Incentive as crianças a usarem desenhos / 
símbolos em vez de palavras, para que alguém possa usar o mapa mesmo que não saiba 
ler ou fale a mesma língua.

TAREFAS

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS
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Quando você estiver feliz, pare para refletir. O mapa funciona para o seu recém-chegado? Imagine como eles usariam o mapa para fazer uma 
viagem. Escolha um ponto de partida e um destino e trace sua jornada. Que tal alguém de um país diferente? Como eles se sentiriam vindo para 
esta área? Como um mapa pode ajudá-los a se sentirem melhor? Você pode tornar seu mapa mais acolhedor, decorando-o ou escrevendo uma 
mensagem agradável. E se nosso novo amigo não souber ler ou não falar A nossa língua? Eles achariam o mapa útil? Continue adicionando coisas 
ao mapa até que você esteja feliz. Peça aos alunos que troquem mapas e tentem usá-los - funciona da maneira que você esperava - o que foi 
surpreendente, o que você pode alterar, adicionar, remover.

PROMOVENDO DISCUSSÕES

Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center

AUTOR

Dê uma olhada em outros mapas que você tem em sua casa ou online. Compare-o com o mapa que você fez e pense sobre as questões do seu 
estágio de reflexão. Em seguida, olhe para o seu pôster de Metas Globais. Você consegue ver algum dos ícones no seu mapa? O que você acha 
que eles estão mostrando? Há algum que você possa adicionar ao seu próprio mapa?

POSSÍVEIS EXTENSÕES

Nenhuma

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

MAPAS PARA NOVOS AMIGOS -  
EXPLORADORES DE ODS


