
 

 

Descarrega este ficheiro para o teu 
computador. Depois podes escrever as 
tuas respostas directamente no ficheiro, 
ou imprimi-lo e usar uma caneta ou um 
lápis. 

Iniciantes na área da tecnologia -  
explorando os UN SDG's 
 
Parte 1 

 

Direcções: Olha para a lista de Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas abaixo. 

 

Escolhe 2 ou 3 objectivos dos 17 e escreve no 
papel o que cada um dos objectivos significa 
para ti. 
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Parte 2 
Direcções:  
Recorta as caixas azuis abaixo. As caixas azuis são exemplos de problemas 
(alguns são de antigos participantes da Technovation!).  
 
Nas páginas seguintes, agrupámos SDGs semelhantes das Nações Unidas (ONU) 
nas caixas amarelas. 
  
Coloca as caixas de problemas do recorte azul junto à categoria SDG em que 
achas que é melhor pertenceres. 
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Acrescenta os teus próprios problemas na comunidade que descobriste até 
agora! 
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