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Como começamos?

Combinados para 
trabalhar em grupo
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Respeitar os 

colegas e ajudar 
sempre que 
necessário.

Ouvir as ideias e as 
opiniões dos colegas, sem 

impor vontades.

Decidir juntos o que é 
melhor para o grupo.



Descobrir como podemos 
publicar as produções na 

Internet - PÚBLICO e 
PRIVADO 

(em Linguagem e Programação)

Utilizar fontes de 
pesquisas, como sites e 

vídeos, confiáveis.

Ler, compreender e selecionar as 
informações que tenham relação 

com a pergunta da pesquisa.

Ler e compreender os 
comandos das tarefas e 

planejar a melhor 
estratégia para realizá-las.

clique na imagem

https://anchor.fm/crb-hig


Problematização

A grande quantidade 
de lixo produzido nas 

cidades
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Nós contribuímos para 
essa quantidade de lixo 
quando jogamos fora as 

embalagens e as 
sacolas de mercado.

Essa situação pode causar a poluição das 
águas, a contaminação do solo, doenças, 

morte de animais e até de seres humanos.

Quando o lixo sai da nossa casa, 
devemos nos preocupar para 

onde ele vai. Ninguém quer que o 
lixo acabe nos rios e mares.

As imagens do vídeo são 
horríveis porque o caminhão 

está jogando um monte de lixo 
no rio e está poluindo a água.



Mas… É possível ser sustentável?

O que é 
sustentabilidade?

6/11 As pessoas devem 
estar em harmonia com 

o meio ambiente.

Envolve o equilíbrio entre as 
necessidades das pessoas e o 
que planeta tem para oferecer.

Preservar os recursos 
naturais, como a água.

Cuidar, sustentar ou 
conservar o planeta e os 

seres vivos.

Envolve a relação entre as pessoas, como as 
pessoas se locomovem pela cidade, a poluição do 

ar, a poluição do solo, a poluição da água.



Agenda 2030

Um plano de ação para as pessoas, 
o planeta e a prosperidade, que 

busca fortalecer a paz universal.

Indica 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 169 
metas, para erradicar a pobreza e 
promover vida digna para todos, 

dentro dos limites do planeta.
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Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 12:

Consumo e produção responsáveis

Esse objetivo envolve medidas 
voltadas para a redução da pegada 

ecológica, como: mudanças nos 
padrões de consumo, o incentivo 

para empresas adotarem práticas 
sustentáveis, redução, reciclagem e 

reúso. 

10/11



O que é pegada ecológica?

Desenvolvimento da 
pesquisa
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É a marca, o rastro 
que deixamos no 

planeta.

É a marca que deixamos por 
retirar e desperdiçar os 

recursos do planeta.

Quando a mata é destruída, quando 
produzimos muito lixo, quando desperdiçamos 
os recursos naturais, quando poluímos o ar, a 
água ou o solo, estamos deixando uma pegada 

enorme!

Algumas pegadas podem demorar 
décadas ou séculos para 

desaparecer.



Algumas reflexões para reduzir a 
pegada ecológica

O chocolate Bis, por exemplo, tem a caixinha, a 
embalagem individual e a embalagem da 
caixinha. Pra que ele precisa de tantas 

embalagens? O chocolate em barra tem menos 
embalagem.

https://docs.google.com/file/d/1vxAWz_mJRnnVVE586es9v8STNXaz2Lpj/preview
https://docs.google.com/file/d/1AWYcujWVq_vO1qkyn1WQEf3q0BoBHOYV/preview


Diversão de forma simples

Jogos e brincadeiras 
criados e adaptados 

no período de 
pandemia
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https://docs.google.com/file/d/1ntPxPIRKe4g-_hoTKBUn9_dz3o5JQ07F/preview
https://docs.google.com/file/d/1_ar4EyhUVl4vk60jvW8O4HndsC2qeGIX/preview
https://docs.google.com/file/d/11ziUl_pJBigVWOdlg0wlwnAGeUL4qc5o/preview


Leitura e interpretação

O menino que quase 
morreu afogado no lixo

Ruth Rocha
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Pesquisa a partir de vídeos e textos

- O que é consumo consciente?

- Por que precisamos mudar os nossos 
hábitos?

- É possível gerar menos lixo?

- Quais os destinos do lixo? 

- É possível reduzir a quantidade de 
embalagens?

- É possível escolher produtos mais 
sustentáveis?

16 a 19/11



Reaproveitamento

Construção de 
brinquedos
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Desafio: Você é consumidor 
responsável?

- Quantas camisetas você tem?

- Das camisetas que você tem, 
quantas você realmente usa?

- Quantas camisetas você não usa? 

- O que você poderia fazer com as 
camisetas que você não usa?

- Neste momento, você acha que 
precisa comprar mais camisetas?

20/11

https://docs.google.com/file/d/1LQ5Geqqc1a7HHt1rfuwW4suUk0remoE7/preview


24 a 26/11

Conhecendo o projeto 
“Meias do Bem”
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Pesquisas a partir de 
vídeos e textos

Conversa sobre atitudes 
sustentáveis vivenciadas na 

Alemanha - Daniele Miyaji

27/11
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Qual é o tamanho da sua 
PEGADA ECOLÓGICA?

Clique aqui, responda o nosso 
questionário e descubra!

https://docs.google.com/presentation/d/1boxzwEA2UMZFHBZONf0ERb-7emHv8Z8LzZKc4YOZrSc/edit#slide=id.ga2b852fd2b_7_654
https://docs.google.com/presentation/d/1boxzwEA2UMZFHBZONf0ERb-7emHv8Z8LzZKc4YOZrSc/edit#slide=id.ga2b852fd2b_7_654


Obrigada!


