
 

 

 
PROJETO ECOVIVER 
ENSINO FUNDAMENTAL 2 
ATIVIDADE 23
TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 

 
 
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 12 diz: “Assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis”. As metas incluem reduzir pela metade o desperdício 

de alimentos per capita mundial; alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos; e reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso; entre outros. 

 

1. Sobre você e suas relações de consumo, responda: 

a. Quais produtos você costuma consumir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. Você já comprou algo que não estivesse precisando? Ou conhece alguém que tenha feito 

isso? Como foi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c. Você já se sentiu influenciado pela TV? Já quis comprar algo só porque viu alguém usando 

ou uma propaganda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d. E, neste momento, qual é o produto com o qual você está “sonhando” (desejando muito)? 

Você realmente precisa dele? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Você sabia que existem pessoas que são compulsivas por compras? Elas compram 

roupas, sapatos, itens de coleção, objetos de decoração de casa, ou qualquer outro objeto, 

apenas para satisfazer a vontade de comprar. Isso é consumismo e, muitas vezes, chega a 

ser uma doença. Outras usam o dinheiro para comprar apenas o necessário e, ainda, quando  



 

 

 

querem algo de maior valor, ou realizar um sonho, fazem economia para alcançar o que 

desejam. Agora, fale um pouco sobre você em relação a isso. Prefere gastar com qualquer 

coisa que vê pela frente ou economizar para realizar seus sonhos? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. As relações de consumo impactam diretamente no meio ambiente. Quanto maior o 

consumo, maior é a produção e, assim, a degradação dos sistemas ambientais. Uma das 

formas de reduzir esses impactos é a redução do consumo, a reutilização e a reciclagem.  

 

a. Em sua casa, vocês costumam reutilizar embalagens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. Alguém da sua família já adquiriu produtos de grupos ou sites de “desapegos”? Foi 

vantajoso? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c. Em sua casa, alguém já comprou algo e nunca usou, ou utilizou pouco e está há muito 

tempo guardado? Já pensaram em doar? Ou vender? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Assista ao vídeo sobre o Ano Internacional da Sanidade Vegetal 

(https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fhIVV-

p8l1I50hAoNGyYokK&time_continue=1&v=DArxSo_JRRg&feature=emb_logo)  

e responda às perguntas abaixo: 

 

a. Por que temos de proteger as plantas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. O que acontece se houver abundância de plantas? Mas, e se for o contrário, e houver 

escassez, o que acontece?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

c. Por que você acha que devemos cuidar bem da vida das plantas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Veja as imagens abaixo: 

 

   
 

Na primeira imagem, temos alimentos orgânicos para serem vendidos em uma feira 

familiar. Na segunda, temos a representação de um processo de adubagem por meio de 

restos desses alimentos. Agora, responda: 

 

a. Você acha que se todos reutilizarem as sobras de alimentos para transformar em 

adubos ajudarão na manutenção da vida? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Na sua cidade, é comum a prática de separar o lixo orgânico do reciclável? Em caso 

positivo, conte como é feita a separação. Se não, você acha que é preciso implementar 

esse costume? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Uma das metas do ODS 12 é: “Desenvolver e implementar ferramentas para 

monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que 

gera empregos, promove a cultura e os produtos locais”. Para isso, o governo francês, 

em parceria com outros vários países, inclusive o Brasil, desenvolveu o Projeto Férias 

Sustentáveis, que visa, entre muitas coisas: “apoiar a qualificação da cadeia produtiva 

do turismo e a implantação de infraestrutura básica e turística, além das ações de 

educação ambiental, por parte do Ministério do Meio Ambiente. A ação também 

incentiva o turista a consumir de forma consciente e reduzir os impactos do turismo no 

meio ambiente”.  



 

 

 

(Disponível em: https://www.mma.gov.br/destaques/itemlist/category/79-turismo-

sustentavel. Acesso em: 13 jul. 2020). 

 

A partir dessas informações, responda: 

a. Qual é a relação entre uma das metas dos ODS e o Projeto Férias Sustentáveis? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Você acha importante ter esse tipo de incentivo por parte do governo? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Para você, o que é sustentabilidade e como ela pode ser desenvolvida em 

comunidades? Cite algum exemplo de projeto sustentável de sua cidade ou região. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gabarito:  

1. Respostas pessoais 

2. Respostas pessoais 

3. Respostas pessoais 

4. a) Porque elas são fonte de vida. b) Prosperidade. Pode ser mortal. c) Resposta pessoal. 

5. Respostas pessoais 

6. a) A meta propõe “implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável 

para o turismo sustentável” e o objetivo do Projeto está diretamente ligado a ela, porque tem participação do 

governo e da sociedade para desenvolver um turismo sustentável, com consumo de forma consciente e de 

redução de impactos.  

b) resposta pessoal. 

7. Resposta pessoal. 

 

	


