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Introdução
A Formação Escolar Gestão FIB2030 tem por objetivo ativar e animar um ecossistema de inovação
educacional e desenvolvimento local inspirado na elevação do indicador da Felicidade Interna Bruta - FIB e
promoção integrada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 ONU. 

Na primeira fase de ativação iremos fomentar a Formação através de trilhas de aprendizagem com  objetivo
de formar professores multiplicadores, ligados ao projeto Estudantes de Atitude, que sejam capazes de
identificar, mapear e promover ações e projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e à Felicidade Interna Bruta (FIB).  A segunda fase de animação do ecossistema serão as próprias
atividades práticas da Formação, que tem o propósito de criar a Cartografia Escolar  - FeliZCidade
Sustentável, viabilizada por meio de dinâmicas gamificadas utilizando-se dos elementos comuns aos jogos,
como pontuações, missões e conquistas, para estimular de forma colaborativa com alunos e comunidade
pesquisas, mapeamentos e projetos ligados ao FIB e aos ODS de forma que ao integrar esses dados possamos
ter subsídios informacionais inovativos capazes de criar uma cartografia que seja uma precisa bússola para
implementação de politicas públicas educacionais e de desenvolvimento que busquem elevar a felicidade
social através do fomento de projetos locais ligados aos ODS.

Vamos juntos! Aprender, jogar e transformar inovação em bem comum :)
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Trilhas de Aprendizagem
Formação FIB2030

Apresentação



É um caminho sistêmico que organiza 
e ordena as ações e atividades de
aprendizagem propostas na Formação
Escolar Gestão FIB2030

Objetivo: Formar multiplicadora/es em
500 escolas para aprender a identificar,
mapear e promover ações e projetos no
GOIÁS alinhados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à
Felicidade Interna Bruta (FIB)

Público focalizado: Professores e
membros das comunidades ligadas ao
projeto Estudantes de Atitude

Saber mais

https://www.fib2030.com.br/_files/ugd/575677_b1a5c0fa43cd4d64b7781956f70f148a.pdf
https://www.fib2030.com.br/_files/ugd/575677_b1a5c0fa43cd4d64b7781956f70f148a.pdf


CARTOGRAFIA ESCOLAR

Jogue para elaborar

Atividades gamificada de cocriação da

FeliZCidade Sustentável



Cartografia é a atividade que se apresenta como o conjunto de estudos e operações científicas,
técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de
documentação, voltam-se para a elaboração de mapas e outras formas de expressão ou representação.

Na perspectiva da Cartografia Escolar FeliZCidade Sustentável, iremos junto a nossa equipe
multidisciplinar promover de forma colaborativa (gamificada) com alunos, professores e colaboradores
das escolas do projeto Estudantes de Atitude estudos e pesquisas ligada ao índice da Felicidade
Interna Bruta - FIB em conjunto de ações de geoclassificação de projetos escolares e comunitários por
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS de forma ao integrar esses dados possamos ter
subsídios informacionais inovativos capazes de criar uma cartografia que seja uma precisa bussola para
implementação de politicas públicas educacionais e de desenvolvimento territorial que busquem elevar a
felicidade social através do fomento de projetos locais ligados aos ODS.

Cartografia EscolarCartografia Escolar  FeliZFeliZCidadeCidade Sustentável Sustentável

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa


Vale até _____ pontos

Aplicação Pesquisa FIB
Comunidade Escolar

Missão FIB

A realização da Pesquisa FIB Comunidade Escolar é uma atividade de aprendizagem coletiva
ligado ao modelo de Gestão FIB2030 que compõe a sistemática de pontuação das ações
gamificadas de elaboração da Cartografia Escolar FeliZCidade Sustentável. As orientações
para aplicação da pesquisa serão fornecidas numa aula síncrona online. As aplicações da
pesquisa terão maior pontuação quando ampliadas para as comunidades adjacentes da escola
participante.

 



Metodo: Ikatu

Modelo e nichos de aplicação
Qualitativa & Quantitativa Equipe FIB2030

Auto-avaliativaAuto-avaliativa
  AlunosAlunos

Auto-avaliativaAuto-avaliativa
  ProfessoresProfessores

Auto-avaliativaAuto-avaliativa
ComunidadeComunidade



Fases da Missão FIB

Fase de fomento de parcerias estratégicas com 
a equipe escolar e a comunidade visando os melhores
resultados sobre a aplicação da pesquisa FIB

Nessa fase será disponibilizado pela equipe FIB2030
mídias para adequação conjunta com os professores
visando de facilitar a aplicação da Pesquisa FIB

1 - Comunicar a Pesquisa FIB

2 Engajamento comunitário

Aplicação da Pesquisa FIB

Aplicado a Pesquisa FIB é hora de analisar e organizar os
dados em formato visual para montar a Cartografia FIB 
da comunidade escolar

4 - Criação da Cartografia FIB

Vale __pontos Vale __pontos

Vale __pontos Vale __pontos

Agora que já divulgamos e fizemos as parcerias
estratégias é a hora de disponibilizar o app de
preenchimento da Pesquisa FIB Comunidade escolar



GEOCLASSIFICAÇÃO

Realizada através da Plataforma GO2030

de projetos locais ODS

Modelo de plataforma: Modelo de plataforma: bsb2030.com.brbsb2030.com.br

Missão ODS



Geoclassificação ODS
projetos locais

Vale ___ pontos

A realização do mapeamento e classificação dos projetos locais por ODS via Plataforma
GO2030 (GO2030.com.br) é uma atividade de aprendizagem coletiva ligado ao modelo de
Gestão FIB2030 que compõe a sistemática de pontuação das ações gamificadas de elaboração
da Cartografia Escolar - FeliZCidade Sustentável. As orientações para o mapeamento e
classificação dos projetos locais por ODS  serão fornecidas numa aula síncrona online. Os
projetos locais mapeados e classificados terão maior pontuação quando ampliadas para as
comunidades adjacentes da escola participante.

 



Nessa fase será disponibilizado pela equipe FIB2030
mídias para adequação conjunta com os professores
visando de facilitar o mapeamento e classificação  dos
projetos locais por ODS.

Fase de fomento de parcerias estratégicas com 
a equipe escolar e acomunidade visando os melhores
resultados sobre a classificação e mapeamento  ODS

1 - Comunicar as ações ODS

2 Engajamento comunitário

Vale __pontos Vale __pontos

Vale __pontos
Vale __pontos

Fases  da Missão ODS

Geoclassificação de projetos ODS

Agora que já divulgamos e fizemos as parcerias
estratégias é a hora de geoclassificar os projetos 
locais via Plataforma GO2030 (go2030.com.br)

Geoclassificados os projetos por ODS é hora de analisar e
organizar os dados em formato visual para montar a
Cartografia ODS da comunidade escolar

4 - Criação da Cartografia ODS



Atividades finais de 
certificação da Formação 
Escolar Gestão FIB2030



CARTOGRAFIA ESCOLAR

Apresentação Comunitária da

PRÊMIO ESCOLAR

Lançamento Oficial do 

Cocriada por quem conhece a realidade
socioambiental do território (gestores
públicos, professores, alunos e
comunidade), a Cartografia é a grande
entrega da Formação para escola,
comunidade e sociedade, que tem em seu
DNA inovativo ser uma bussola assertiva
para o fomento políticas educacionais e
projetos de desenvolvimento

 

Eba! Hora de inspirar o desenvolvimento de
projetos escolar e de desenvolvimento local
norteados pela Cartografia através do
Prêmio FelizCidade Sustentável que irá
reconhecer as ideias e iniciativas
socioambientais mais inovadoras
promovidas pelos alunos com premiações
ligadas as dimensões do FIB e os 17 ODS

 

FeliZCidade Sustentável FeliZCidade Sustentável



A distância entre você 
e nós é de um clique

OBRIGADO!

fib2030.com.br

Idealização:

FIB2030
Correalização:

Fomento:


