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Por que e como 

diminuir nossa 

produção de 

lixo? 

 

 
 

 

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 reúso de materiais. 

 

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis
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ATIVIDADE 

Exiba o vídeo da palestra realizada por Cristal 

Werlang Muniz (17 min) no TEDxBlumenau, no 

qual ela conta por que assumiu um compromisso 

pessoal com a redução da geração de lixo e como 

tem feito para cumpri-lo. Após a exibição do 

vídeo, proponha um debate com os participantes. 

Faça perguntas para incentivar a participação de 

todos:  

• O que acharam? Possível ou impossível? 

• É importante reduzirmos o consumo? O que 
ganhamos com isso? 

• Quem já separa o lixo que produz? Veja o 
percentual da sala que já tem esse hábito. 
Para os que já fazem, peça para um deles 
contar quando a família começou a fazer e o 
que mudou depois disso. 

• O que mais chamou sua atenção no que a 
Cristal Werlang falou sobre sua mudança de 
comportamento? 

• O que ela faz que vocês que poderiam 
começar a fazer também? 

Ao final, proponha um desafio: 

• Peça para que escrevam no painel hábitos 
que pretendem mudar a partir de agora, 
visando a redução dos impactos no meio 
ambiente e, também, uma vida financeira 
mais saudável.  

• Caso perceba que estão com dificuldade, dê 
ideias e peça para eles lembrarem das 
mudanças que a Cristal Werlang fez na vida 
dela. 

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 

• Equipamento de projeção 

• Painel para a exposição dos desafios  

• Canetas coloridas. 

• Download do vídeo da apresentação 
realizada no TEDxBlumenau. 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio, equipe escolar e familiares. 

 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/962/21f5a1d8-3cc2-44f9-9605-023d198ab580.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/962/21f5a1d8-3cc2-44f9-9605-023d198ab580.mp4
https://voluntariadostd.v2v.net/
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/962/21f5a1d8-3cc2-44f9-9605-023d198ab580.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/962/21f5a1d8-3cc2-44f9-9605-023d198ab580.mp4

	Por que e como diminuir nossa produção de lixo?

