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Reduzir e Reciclar: 

vamos viralizar essa 

ideia! 

 

 

 

 

 
 

 

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 Consciente Coletivo (2 min), 

produzido pelo Instituto Akatu, e em seguida 

provoque uma breve discussão sobre os temas 

abordados. Não se esqueça de reforçar que, antes 

de reciclar, é importante reduzir, substituindo, por 

exemplo, sacolas plásticas por sacolas de pano 

levadas de casa.  

Depois do debate, apresente para os alunos a 

tabela de separação de lixo, explicando o que 

pode ser levado para a reciclagem e o que deve 

ter destinação diferenciada (como pilhas e 

celulares). O passo seguinte é convidar para a 

ação! Divida os alunos em grupos de 4 a 5 

pessoas e proponha a seguinte atividade: 

• Cada grupo deverá criar uma campanha para 
a conscientização dos demais alunos sobre a 
importância de reduzir a geração de lixo e 
destinar corretamente aqueles que não 
puderam ser evitados. 

• Dê 30 minutos para que eles trabalhem nos 
cartazes. 

• Quando todos estiverem prontos, peça para 
os grupos apresentarem a campanha criada.  

• Selecionem uma campanha para ser lançada 
na escola. O coordenador pedagógico ou 
professor poderão avaliar e, junto com o 
grupo de alunos, colocá-la no ar. 

• Também poderá ser organizada uma 
exposição das campanhas em locais de 
grande circulação na escola e, assim, 
disseminar as boas práticas. Os alunos podem 
ser convidados para colocar o que 
aprenderam em prática no dia-a-dia com a 
família e/ou bairro. 

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 

• Download do vídeo da palestra no 
Consciente Coletivo (2 min) 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio, equipe escolar e familiares. 

 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/960/761da7fa-4c75-49bf-afa7-c374894ad59c.mp4
https://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Tabela.pdf
https://voluntariadostd.v2v.net/
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/960/761da7fa-4c75-49bf-afa7-c374894ad59c.mp4
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/960/761da7fa-4c75-49bf-afa7-c374894ad59c.mp4
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