
 

 

 

 

 

 

Cases Benchmarking Brasil - ODS 4 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para 
todas e todos 

 
Instituto do Câncer 

Case: QUIZ DE CAPACITAÇÃO DO PGRSS 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Vânia Rodrigues Pereira 

Cargo: Gerente 

Temática Gerencial: Educação, Informação e Comunicação 

Socioambiental 

ODS 4: Educação de Qualidade 

Ano da Certificação: 2018 

Resumo: O principal objetivo que nos motivou a realizar este modelo 

de capacitação foi o de levar aos funcionários informações sobre a 

relevância do descarte correto dos resíduos e conscientizar sobre a 



importância da reciclagem dos mesmos. Desta forma alcançar maior 

sensibilização dos funcionários sobre a preservação do meio ambiente 

e participação ativa de cada pessoa em todo processo de hábitos 

cada vez mais sustentáveis.  

 
Special Dog 

Case: Gibi “Turminha Special Dog” 

Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo 

Estado: SP 

Responsável: João Paulo Camarinha Figueira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento Sustentável 

Temática Gerencial: Educação, Informação e Comunicação 

Socioambiental  

ODS 4: Educação de Qualidade 

Ano da Certificação: 2018 

Resumo: O projeto Gibi Turminha Special Dog busca contribuir para a 

prosperidade da sociedade por meio da educação socioambiental e 

aposta na mudança de comportamento através da sensibilização e 

conscientização. A cada edição, o gibi beneficia 15 mil crianças de 

escolas públicas e privadas de nove municípios da região de Santa Cruz 

do Rio Pardo (SP), onde fica a Special Dog, empresa fabricante de 

alimentos para cães e gatos responsável pelo projeto. Os gibis contêm 

histórias de um conjunto de personagens às voltas com questões como 

bullying, animais em extinção, respeito aos idosos e gestão de 

resíduos. Os personagens tratam de problemas e de soluções que 

valorizam a mudança de atitude. Jogos como caça-palavras e cruzadas 

reforçam a mensagem. Bem cuidado no conteúdo e na forma, nosso 

gibi é semestral. Além da distribuição nas escolas do entorno da Special 

Dog, o material também chega a outras 20 mil crianças da nossa rede 

de clientes em sete estados brasileiros. 

 



Instituto NET Claro Embratel 

Case: Educonx@o 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ana Carolina Zanoni 

Cargo: Consultora 

Temática Gerencial: Educação, informação e comunicação 

socioambiental 

ODS 4: Educação de Qualidade 

Ano da Certificação: 2017 

Resumo: A plataforma Educonex@o tem como objetivo contribuir para 

a melhoria da educação pública municipal por meio de ações que 

fortaleçam a prática do ensino dentro do ambiente escolar. 

Disponibilizando conexão formação de docentes e produção de 

conteúdo que sugerem a aplicação de novas tecnologias pedagógicas. 

Os educadores passam por um ciclo de capacitação que conta com a 

parceria técnica do Instituto Crescer, em temas que inspiram o 

processo de inovação dentro da sala de aula, tais como: novas 

tecnologias estão transformando a educação na prática; design 

thinking; aprendizagem baseada em projetos; educomunicação ; 

gamificação e jogos digitais, etc. Contribuindo para a promoção de 

oportunidades de aprendizagens significativas e a implementação de 

metodologias inovadoras o Educonex@o disponibiliza pontos de 

internet banda larga e TV por assinatura para as escolas participantes.  

 

 
 


