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É possível 

consumir de 

forma 

consciente? 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. Em seguida, 

distribua para cada aluno uma folha de sulfite. 

Deixe as canetinhas coloridas em uma mesa 

próxima, de forma que todos possam usar. 

Depois, peça para cada aluno dividir a folha em 

duas colunas e escrever os seguintes títulos:  

• Coluna 1: Meus comportamentos que 

geram impactos negativos no planeta. 

• Coluna 2:  O que posso fazer para reduzir o 

meu impacto no planeta?  

Peça para eles listarem ao menos 3 itens em cada 

coluna e depois faça uma breve discussão sobre 

os passos para colocar as mudanças que eles 

pensaram em prática. 

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 

• Folha sulfite 

• Canetas coloridas 

• Computador e equipamento de 

projeção 

• Download do vídeo Consciente 

Coletivo (2min) 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do 5o ano do Ensino Fundamental I, 

Fundamental II e Ensino Médio. 
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