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Para alcançar as metas deste ODS, precisamos 

de uma mudança coletiva nos padrões de 

consumo e produção, buscando a redução da 

pegada ecológica global sobre o meio 

ambiente. Isso significa que tanto empresas 

quanto governos precisam empregar esforços 

para um uso cada vez mais eficiente dos 

recursos naturais. O mesmo vale para os 

consumidores, que podem adotar estilos de 

vida que estejam em mais harmonia com o 

meio ambiente. Isso passa pela valorização de 

uma vida menos consumista e hábitos como 

reciclagem e reuso de materiais. 

 

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis
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ATIVIDADE 

O Teste do Consumo Consciente é uma 

ferramenta que avalia o grau de consciência de 

pessoas ou comunidades sobre a forma como 

consomem. Além disso, oferece caminhos para 

que todos possam se tornar consumidores mais 

conscientes, numa jornada em busca do bem-

estar para você, a sociedade e o planeta.  

Em uma sala com computadores, apresente o 

teste, explicando por que é importante conhecer 

o grau de consciência do comportamento de 

consumo. Peça para que eles realizem o teste e, 

ao final, proponha um bate papo sobre a 

experiência. Pergunte: 

• Qual foi seu grau de consciência (resultado 

do teste)? 

• O que achou das dicas que recebeu? É 

possível praticá-las? 

• O que você acha que vai ganhar com isso? 

E o meio ambiente? E as pessoas? Ajude os 

alunos a conectarem o consumo consciente 

a uma vida financeira mais próspera 

(compra planejada) e à economia de 

recursos naturais (água, energia, matérias-

primas, etc.). 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação, 

incluindo a preparação do facilitador e 

dos recursos necessários. 

[                ] PASSO 3: Realização da ação. 

[                ] PASSO 4: Divulgação e registro da 

atividade no portal do PEB. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Computadores com acesso à internet. 

• Link para o teste. 
 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Ensino Médio. 

• Comunidade escolar (familiares, 

professores, funcionários da escola, 

moradores do entorno, pessoas do 

relacionamento dos voluntários, etc.). 
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