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O Consumo Consciente pode representar  uma
contribuição voluntária que fazemos no nosso dia-
a-dia e que podem garantir a sustentabilidade da

vida no planeta.
 

Para praticar é só ficar atento à forma como
consumimos, por exemplo, reduzindo o desperdício

de água e energia, ou no momento das compras,
dar preferência à produtos e empresas

responsáveis e comprar somente o necessário,
além de outros.

 
Neste sentido, queremos reforçar a temática com

esta cartilha destinada ao público infantil, para
que faça parte do processo de formação e

educação ambiental.
 

 Como estratégia para divulgar o assunto usamos
uma história e joguinhos.

 
Curitiba, maio de 2021

 
Os Autores

 
 
 



O Consumo Consciente ou Sustentável está
relacionado à busca por produtos e serviços que são

considerados ecologicamente corretos, além da
economia de água e energia, uso dos bens até o fim

de sua vida útil e a reciclagem dos materiais  (Ribeiro
e Veiga, 2011; De Toni, Larentis e Mattia, 2012).

 
Consumir conscientemente  pode ter reflexos na

preservação do meio ambiente e  reduzir as
mudanças no clima (Koller; Floh; Zauner, 2011, De Toni,

Larentis e Mattia, 2012). 
 

A aceitação por parte das pessoas às propostas de
Consumo Consciente podem ser observadas pelas

suas atitudes e/ou comportamentos. Neste sentido,
uma consciência ambiental como atitude, deve estar

associada a um comportamento modificado  (De Toni,
Larentis e Mattia, 2012).

 
Leia a história e siga os exemplos apresentados nas

próximas páginas para fazer a diferença, e na
sequência pratique seus conhecimentos com os

passatempos.  
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JOÃO E SEUS PAIS SE
preocupam muito com o meio
ambiente, suas atividades do

dia a dia são baseadas no
consumo sustentável!
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HISTÓRIA: João e o Consumo Consciente



Todas as manhãs João
escova os dentes com a
torneira fechada para
evitar o gasto de água.

 
Ah! E na hora do banho,

nada de demora.
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Quando a dona Laura vai ao
supermercado, compra apenas o

essencial e procura produtos com
embalagens simples ou retornáveis.
Ela também leva suas compras em

uma sacola retornável, pois a
sacola de plástico pode levar até

450 anos para se decompor. 
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As roupas que não servem
mais em João e os brinquedos
que ele não usa, ao invés de

irem pro lixo, são doados
por sua mãe para que

outras crianças utilizem. 
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João e seu pai adoram
inventar novos brinquedos,

eles utilizam materiais
recicláveis como embalagens

plásticas, tampinhas de
garrafa, papelão dentre

outros materiais. 
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Dona laura e João também
gostam muito de cuidar de uma

horta, eles escolhem as
sementes, plantam e depois de
colher sempre inventam uma

nova receita com o
ingrediente plantado. 
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Na hora das refeições, João
come pequenas porções e
repete caso ainda esteja
com fome, assim ele evita o

desperdício de comida.
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Que tal assim como a família
do joão, você e sua família

adotarem práticas
sustentáveis no dia a dia?

Pequenas atitudes ajudam a
salvar o meio ambiente,

faça sua parte!
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Preencha o diagrama abaixo com as respostas
correspondentes às frases da página seguinte.
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1. O que podemos evitar colocando pequenas porções
no prato na hora das refeições?
4. Devemos preservá-lo por meio de práticas
sustentáveis.
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Encontre e depois sublinhe ou pinte as palavras 
que estão escondidas!
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ajude joão a encontrar a caixa de brinquedos
que serão doados, para colocar o carrinho que
não usa mais.
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