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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 

Compartilhe com a escola a publicação “Hortas 

em pequenos espaços”, editada pela Embrapa, 

que aborda os conhecimentos básicos para o 

plantio, condução e manutenção de hortas em 

espaços urbanos reduzidos.  

Leve a sugestão para o professor de 

Ciências/Biologia ou a coordenação pedagógica, 

para que possam ter conhecimento do material e 

dividir com os alunos alguns conceitos e práticas 

sobre a ingestão de frutas e verduras, cuidados 

necessários e como produzir esses alimentos. 

Posteriormente, o professor poderá propor a 

criação de uma horta na escola com os alunos, 

uma forma de reforçar o aprendizado na prática 

e, ainda, utilizar a produção na merenda escolar 

ou doar às famílias mais empobrecidas do torno 

da escola. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação. 

[                ] PASSO 3: Realização da ação. 

[                ] PASSO 4: Divulgação e registro da 

atividade no portal do PEB. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• PDF da Publicação: “Hortas em 
Pequenos Espaços” 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Professores 

 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/969/51c9bb21-ecfc-4102-b201-5e3d4afc6228.pdf
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https://voluntariadostd.v2v.net/
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/969/51c9bb21-ecfc-4102-b201-5e3d4afc6228.pdf
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