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A Agenda Global da Educação 2030

A educação  é  uma prioridade  para  a  UNESCO porque  é  um direito  humano básico  e  estabelece  a
fundação para a construção da paz e a promoção do desenvolvimento sustentável.

A UNESCO, como agência especializada das Nações Unidas para a educação, é responsável por liderar e
coordenar a Agenda da Educação 2030, que é parte de um movimento global para erradicar a pobreza
até 2030 através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A educação, essencial para atingir
todos esses objetivos, tem um objetivo dedicado a ela. O Objetivo 4 visa “Assegurar a educação inclusiva
e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. O
Marco de Ação da Educação 2030 oferece orientações para a implementação desse objetivo ambicioso e
seus compromissos.

"Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Aprendizagem"

"...Os  sistemas  de  educação  devem  responder  a  essa  necessidade  premente,  definindo  objetivos  e
conteúdos  de  aprendizagem  relevantes,  introduzindo  pedagogias  que  empoderem  os  educandos,  e
instando suas instituições a incluir princípios de sustentabilidade em suas estruturas de gestão.
A  nova  Agenda  2030  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  reflete  claramente  essa  visão  da
importância de uma resposta educacional adequada. A educação é explicitamente formulada como um
objetivo independente – o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Numerosas metas e indicadores
relacionados  à  educação  também  estão  contemplados  nos  outros  Objetivos  de  Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A educação é tanto um objetivo em si mesmo como um meio para atingir todos os
outros ODS. Não é apenas uma parte integrante do desenvolvimento sustentável, mas também um fator
fundamental para a sua consecução. É por isso que a educação representa uma estratégia essencial na
busca pela concretização dos ODS.
O objetivo da publicação "Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de
Aprendizagem", que ora passamos à suas mãos, é ser um guia para profissionais da educação sobre o
uso  da  EDS  na  aprendizagem  para  os  ODS  e,  consequentemente,  contribuir  para  a  realização  dos
mesmos.  O  guia  identifica  objetivos  de  aprendizagem  indicativos  e  sugere  temas  e  atividades  de
aprendizagem para cada ODS. Ele também apresenta métodos de implementação em diferentes níveis,
desde a formulação de cursos até estratégias nacionais".  (Fragmento do texto norteador do Prof. Dr. Qian
Tang - Diretor-Geral Assistente para Educação – UNESCO 2017).

Para cada objetivo de aprendizagem, educadores e desenvolvedores de currículo devem definir o nível a
ser alcançado pelos seus educandos, no percurso que vai do Ensino Fundamental ao Ensino Superior.
Objetivos de Aprendizagem – temas e atividades incluídos  neste  guia,  devem ser  vistos  como uma
orientação geral, um macro currículo. Dentro de cada realidade escolar eles devem ser desenvolvidos
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particularmente, pois embora incluam os resultados de aprendizagens a serem alcançados (constando
conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  comportamentos)  devem  ser  complementados  por  temas  e
desdobramentos adequados e localmente relevantes, bem como atualizados sobre novas questões que
constantemente surgem no nosso mundo em rápida mudança.

A  Educação  para  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  visa  desenvolver  competências  que
capacitem  as  pessoas  a  refletirem sobre  as  próprias  ações,  tendo  em conta  seus  impactos  sociais,
culturais, econômicos e ambientais atuais e futuros, a partir de uma perspectiva local e global. 

PEA-UNESCO BR
2017

 Vide Guia "Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Aprendizagem".
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