
Empreendedorismo
Sustentável



Localização da Escola Municipal 
Margarida Orso Dallagassa

Brasil

Paraná

Curitiba
A escola está localizada na periferia da capital. As 
famílias têm poder aquisitivo baixo

Escola Municipal 
Margarida Dallagassa

Tatuquara



Por meio do ensino dos ODS e do 
empreendedorismo como forma de resolução 

de problemas, o projeto visa transformar o 
pensamento e a atuação das crianças. 

O objetivo é aumentar a autonomia e o 
protagonismo, mostrando que é possível 

alterar realidades, seja da própria vida ou da 
comunidade.

Objetivo do Projeto



Os conceitos que embasam o projeto

Empreendedorismo
• Ver a oportunidades 

onde ninguém mais vê;
• Protagonismo, força de 

vontade de realização;
• Persistência e 

perseverança.

Sustentabilidade
• Sustentar a Terra viva;
• Sustentar a comunidade de 

vida  e a continuidade do 
processo evolutivo;

• Sustentar a vida humana e o 
atendimento às necessidades;

• Sustentar a nossa geração e 
aquelas que seguirão à nossa.



• O alinhamento das práticas da escola com os desafios e aspirações do século 
XXI - A mais generosa visão de futuro – pensar em um ecossistema sustentável 
de inovação;

• Formar cidadãos:
• com uma visão ampliada dos desafios locais e globais;
• com maior poder de previsão e capacidade de compreender o papel 

das incertezas;
• que tenham condições de criar soluções que melhorem o seu dia a dia

• ODS – bússola que aponta para os desafios “locais e globais”, inspirando a 
criação de atividades inovadoras e promovendo uma nova relação entre o 
conhecimento e ação ↔ o presente e futuro que queremos

Os conceitos que embasam o projeto



﹡ Alinhar ações ao planejamento 
curricular; 

﹡ Pensar em ações de curto, 
médio e longo prazo;

﹡ Monitoramento;
﹡ Integração entre turmas;
﹡ Parcerias entre professores;
﹡ Vivências e oficinas.

Necessidades e Foco



ODS

AUTO 
CONHECIMENTO

Meditação

CULTURA 
EMPREENDE-

DORA
Selo Escola que 

SuperEmpreende

RELAÇÃO 
DIRETA COM 
CONTEÚDOS

Veredas 
Formativas
Linhas do 

Conhecimento

TECONOLOGIA E 
INOVAÇÃO

Ensino Hibrido

COMUNICAÇÃO 
EM REDE
Rádio D

Ler e Pensar
Jornal Extra, Extra

Potencial 
Transformador
Ações realizadas tendo 

como foco os ODS



Quantidade de alunos e funcionários

Educação Infantil Ensino Fundamental Educação Especial
Integral Regular Integral Regular SR* CE*

2 2 2 12 1 1

Profissionais 
do Magistério

Funcionários Terceirizados Estagiários
IMAP

40 7 8 5

Todos os alunos e professores da escola participam do projeto, são 
20 turmas, 462 alunos e 60 colaboradores 

SR – Sala de Recursos 
CE – Classe Especial



ODS por turma 2018

5º ano B 3º ano C
C.E
Pré B
4º ano C

5º ano A

1º ano B 4º ano A Pré A
2º ano B
3º ano A
3º ano B

4º ano B
Pré D
1º ano A

Pré C
2º ano A

ODS que não 
foram escolhidos:



ODS por turma 2019

2º ano A Pré B
5º ano B

1º ano A
3º ano A
3º ano B

5º ano A

Pré A 4º ano B
5º ano C

C.E.
1º ano B
1º ano C

Pré C
1º ano D
2º ano B
4º ano A

ODS não 
escolhidos:

* Os ODS com moldura vermelha são 
aqueles que o Brasil mais precisa avançar



Lançamento do projeto para os professores com 
uma oficina sobre os ODS e empreendedorimo

Jul/2018
Oficina Empreendedorismo Sustentável

Jun/2018
Reunião na Escola para delineamento do projeto

Linha do Tempo



Reunião com professors para entender o andamento do 
projeto, discussão sobre problemas e próximos passos

Set/2018
Reunião de Acompanhamento

Os alunos ganharam os jogos sobre ODS que eles
mesmos produziram durante as aulas

Out/2018
Dia das crianças na Escola

Apresentação do projeto Empreendedorismo Sustentável
para gestores da Secretaria Municipal de Educação

Ago/2018
4º Fórum de Gestores da Secretaria
Municipal de Educação



Feira com exposição das turmas. Cada uma tinha um 
stand. As crianças apresentaram para os colegas e para 

a comunidade o conteúdo aprendido

Dez/2018
1º Mostra Sustentável

Planejamento da feira de final de ano com 
exposição dos conteúdos aprendidos pelos alunos

Nov/2018
Reunião coordenação para delineamento feira

O projeto passou a ser annual pelo próprio
feedback dos professores

Jan/2019
Reunião coordenação para planejamento 2019



Dia das mães com apresentação sobre os ODSs e 
entrega de sementes como presente

Mai/2019
Dia das mães

Para o aniversário da Escola foi inaugurado o 
painel dos ODS e cada turma apresentou o 

seu plano de trabalho para os colegas

Mar/2019
Lançamento Mural ODS e apresentação das crianças

Jul/2019
Festa Junina Dallagassa

Na Festa Junina, além das brincadeiras típicas
também tinham jogos sobre ODSs para a comunidade



Para comemorar o dia das crianças a escola
promoveu um desfile utilizando matrial reciclado

Out/2019
Dia das Crianças

Apresentação da Professora Lessandra sobre
alimanetação saudável e as ações da Escola

Out/2019
Apresentação no Mercado Municipal de Curitiba 

Set/2019
Apresentação do Projeto no Let’s Go Festval 2019
Festival de Inovação Educacional da 
América Latina



Exemplos de atividades das turmas



3º ano C 
Fome Zero e Agricultura Sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável

﹡ Pesquisa sobre Hábitos Alimentares
﹡ Análise dos dados 
﹡ Diagnóstico

○ Não possuem hábito de tomar suco natural
○ Incentivo para criação de horta em casa

﹡ Ações
○ Composteira doméstica
○ Composteira coletiva (repelente natural contra as pragas)
○ Parceria com PRÉ C – ODS 15 – Vida sobre a Terra○ Oficinas de reaproveitamento de alimentos



Construção de Composteiras



4º ano C 
Saúde e Qualidade de Vida

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades

﹡ Grupos de discussão sobre:
○ Dormir bem
○ Exercícios físicos○ Alimentação saudável
○ Não ao uso de drogas
○ Higiene pessoal
○ Atendimento médico de qualidade

﹡ Ajudaram a planejar a SIPAI – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes Infantil



Saúde e Qualidade de Vida



4º ano A 
Redução de Desigualdades

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
﹡ Atividade de integração com os estudantes do 1º ano

Componente curricular GEOGRAFIA 1º ano (ODS’s 10 e 11)  * ODS 11 – Cidades e 
comunidades sustentáveis

CONTEÚDO CRITÉRIO ENSINO -APRENDIZAGEM
• Paisagem e suas transformações • Reconhece os diferentes tipos de moradias dos

espaços de vivências.

Objetivos de aprendizagem para o ODS 10
COGNITIVA SOCIOEMOCIONAL COMPORTAMENTAL

• Entende que a desigualdade é
um dos principais fatores para os
problemas sociais e insatisfação
individual

• É capaz de conscientizar os outros a respeito das
desigualdades
• Se torna consciente das desigualdades em seu
entorno, bem como no resto do mundo, e é capaz de
reconhecer suas consequências problemáticas

• É capaz de identificar e analisar
diferentes tipos de causas e razões
para as desigualdades



Teatro do 4º ano para os alunos do 1º ano 
Os alunos do 4º ano prepararam um teatro que contava a história dos 3 

porquinhos e explicava sobre os tipos de moradia e quais eram mais 
sustentáveis e porque. 



3º ano A 
Consumo e Produção Responsável

Assegurar padrões se produção e de consumo sustentáveis

﹡ Apresentação de vídeo “Um plano para salvar o Planeta”
﹡ Campanha dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar
﹡ “Cartilha do Consumo Responsável” 
﹡ Campanha: “ O que nós precisamos para um planeta melhor”



Consumo e Produção Responsável

﹡ Reduzir: campanha de uso consciente de água na escola
﹡ Reutilizar e Reciclar :Oficina de materiais reciclados



Outras atividades



Outras atividades desenvolvidas 
pelos alunos

2º ano B preparou a horta da 
escola. Hoje eles utilizam na
merenda o que é produzido

Horta na Escola

Algumas vezes durante o ano os alunos têm
convidados para conversar sobre os assuntos
que estão estudando. Nesta edição a turma do 5 
ano A estava conversando com Estela Endlich e 
o tema era Empoderamento Feminino no 
mundo das tecnologias- ODS 5

Sofá Talks



Outras atividades desenvolvidas 

Muitas das crianças gravam vídeos de lembretes
e explicação sobre ODS e boas práticas

Vídeos

A Escola conta com um mural dos ODSs, 
desenvolvido pela professora de artes

Mural ODS



Outras atividades desenvolvidas 

A Escola possui uma radio chamada
Rádio D e há novos programas

semanais. Todos eles desenvolvidos por
alunos. A entrevista aqui era com a 
Secretária de Educação de Curtitiba

Rádio D



Formas de Avaliação do Projeto

Em 2019, além dos relatos dos 
professores e depoimentos dos alunos, 

também foram entregues questionários
para os alunos responderem com 

perguntas sobre o conceito de 
sustentabilidade, ODS e hábitos. 

Ao final do ano o mesmo questinário será
aplicado para verificar se houve avanço

nos conceitos e mudança nos hábitos.



Realização do Projeto:
Escola Municipal Margarida Orso Dallagassa

Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis
RCE Curitiba-PR

Apoio:
ISAE Escola de Negócios

UTFPR


