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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

12

https://voluntariadostd.v2v.net/


 
 

 2 

ATIVIDADE 

Os jogos são meios muito estimulantes para o 

aprendizado. Que tal ensinar como reciclar o lixo 

que geramos com dois jogos?  

Leve as crianças para a sala de computadores e 

divida-os em duplas ou trios em cada 

computador. São duas sugestões de jogos: um 

produzido pelo site Escola Games e outro da TV 

RáTimBum. 

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 para uso dos alunos 

com flash player instalado. Testar 

com antecedência 

• Jogo da Coleta Seletiva do site Escola 

Games 

• Jogo da Reciclagem da TV Cultura 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do Ensino Fundamental I 

 

http://www.escolagames.com.br/
http://tvratimbum.cmais.com.br/
http://tvratimbum.cmais.com.br/
https://voluntariadostd.v2v.net/
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
http://tvratimbum.cmais.com.br/osreciclados/jogos/jogo-da-reciclagem-os-reciclados
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