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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 reúso de materiais. 

 

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis
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ATIVIDADE 

A contaminação dos oceanos com todos os tipos 

de lixos, especialmente os plásticos, é um 

problema que tem tudo a ver com o nosso 

consumo. A proposta é utilizar dois vídeos 

produzidos pelo site ”Menos 1 lixo” para falar 

sobre isso com os alunos. 

Após a exibição do filme, proponha um debate 

com os participantes e faça perguntas para 

estimular a reflexão. Depois, proponha que eles 

realizem um dos três desafios sugeridos, de 

acordo com o que for mais adequado para o 

público da sua ação.  

Para que os alunos compartilhem a experiência 

com o grupo, sugira um novo encontro com os 

alunos ou combine com um professor para tratar 

do assunto em uma parte da aula. 

1. Com recursos do fundo PEB, comprar ecobags 

de alguma ONG ou cooperativa de costureiras 

para distribuir aos participantes. Peça para eles 

irem ao supermercado com os pais e utilizarem a 

ecobag, evitando o uso de sacolas plásticas. 

Sugira que eles também utilizem carrinhos de 

feira e outras sacolas que eles já possuam.  

2. Observar, durante o caminho da escola para 

casa, a limpeza e conservação das ruas, praças e 

demais espaços públicos. Eles deverão registrar 

por foto (celular) ou relato (anotar) o que chamou 

a atenção: locais mais sujos, tipo de lixo, presença 

de lixeiras, etc.  

3. Com a aprovação da direção da escola, criar 

um espaço no site ou blog para que os alunos 

postem fotos e fatos que expressam as mudanças 

que estão adquirindo para cuidar do planeta, seja 

na escola, na família ou na comunidade onde 

moram.  

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 

• Download dos vídeos produzidos 
pelo site “Menos 1 Lixo”: 

→ Vídeo 1 

→ Vídeo 2 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

Alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 

equipe escolar e familiares. 

 

https://www.menos1lixo.com.br/mares-limpos
https://voluntariadostd.v2v.net/
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/964/525ff01a-0df7-414a-91db-675c41d76351.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/964/525ff01a-0df7-414a-91db-675c41d76351.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/959/91fd75e8-e59e-4fd0-ae98-b1163862d521.mp4
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