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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 

A literatura infantil é uma ótima mediadora para 

temas mais difíceis, além de instigar as primeiras 

reflexões nas crianças.  

Nas listas de livros recomendados você encontra 

obras que se preocupam em falar de 

sustentabilidade numa linguagem adequada para 

os pequenos, passando por temas como a 

conservação da vida, dos animais, das plantas e 

das relações interpessoais.  

Gostou? Então vamos entrar nessa brincadeira? 

Para te apoiar na preparação desta atividade, 

utilize o passo a passo da ação Roda de Leitura, 

que você encontra no ODS 4.  

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 

Boas obras infantis relacionadas ao tema. 
Veja nos links abaixo algumas sugestões: 

• 10 livros recomendados pelo site 
Lunetas 

• 8 livros recomendados pelo Centro 
de Referências em Educação Integral 

• Como viver a macrotransição 
 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos da Pré-Escola e Ensino Fundamental 
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https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders/95-ods-4-educacao-de-qualidade/about
https://voluntariadostd.v2v.net/
https://lunetas.com.br/sustentabilidade-sem-chatice-10-livros-infantis-sobre-o-tema/
https://lunetas.com.br/sustentabilidade-sem-chatice-10-livros-infantis-sobre-o-tema/
http://educacaointegral.org.br/reportagens/8-livros-sobre-meio-ambiente-para-criancas/
http://educacaointegral.org.br/reportagens/8-livros-sobre-meio-ambiente-para-criancas/
https://www.axismundieditora.com.br/produto/como-viver-macrotransicao-ervin-laszlo.html
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