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Consumo 

Consciente: essa 

moda precisa 

pegar! 

 

 

 
 

 

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 

Forme grupos de 4 a 6 pessoas e entregue os 

materiais de apoio para a atividade. Depois, exiba 

o vídeo da palestra do jornalista André Trigueiro 

no TEDxSudeste (15 min), na qual ele aprofunda 

temas fundamentais da sustentabilidade, 

passando por consumo consciente, sociedade de 

consumo, escassez de recursos naturais e sistema 

econômico. Pela profundidade dos temas 

abordados, é interessante realizar uma mediação 

sobre o vídeo em parceria com a coordenação 

pedagógica, professor de geografia ou história. 

Depois, pergunte:  

• Pensando no que o André Trigueiro fala, 

que soluções vocês teriam para reduzir o 

impacto negativo que temos causado à 

vida no planeta?  

Peça para que, ao responder, considerem a 

escassez dos recursos naturais (água, energia, 

matérias-primas, etc.), os rejeitos do processo 

produtivo (lixo, poluição ambiental e atmosférica); 

o consumo excessivo e a desigualdade social. 

Cada grupo deverá anotar as soluções propostas 

e escolher um representante para a apresentá-las. 

Depois, os papeis com as propostas poderão ser 

expostos em um espaço na escola ou na sala de 

aula. Utilize um varal (cordão) para fixar as folhas 

com pregadores. 

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 

• Folhas sulfite  

• Canetas coloridas 

• Canela, lápis e borracha 

• Download do vídeo da palestra no 
TEDxSudeste 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do Ensino Médio, equipe escolar e 

familiares. 
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