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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 

Dependendo do tempo disponível para a ação 

você poderá exibir apenas 1 vídeo ou os 4 na 

sequência. Após a exibição, abra para um debate 

e faça perguntas para incentivar a participação de 

todos. Por exemplo:  

• Vocês acham que as histórias retratam a 

realidade? 

• Alguém já se viu em alguma das situações 

vivenciadas pelo casal? 

• Quais atitudes positivas quanto ao 

consumo vocês já praticam? 

Para finalizar, proponha que cada participante 

assuma um desafio para uma vida financeira mais 

próspera. O participante poderá registrar seu 

desafio utilizando um bloquinho ou tubo de 

ensaio: 

▪ Bloquinho (brinde oferecido pelo núcleo) 

▪ Tubo de ensaio (cápsula) para que cada 

participante possa armazenar seu desafio, 

que deverá ser tirado da cápsula apenas 

no final do ano para que eles avaliem se 

foi cumprido ou não. 

▪ Outra opção para os voluntários de 

núcleos é a distribuição de ecobags, uma 

maneira de incentivá-los a colocar em 

prática os conceitos aprendidos. 

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 

• Computador e equipamento de 
projeção. 

• Download dos vídeos: 

→ Vídeo 1 

→ Vídeo 2 

→ Vídeo 3 

→ Vídeo 4 
 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do ensino médio, equipe escolar e 

familiares. 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/965/cf6ee517-f07a-4e27-a3bb-049afc425fdc.mp4
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