
bom dia!



problematizando o conceito de sustentabilidade: 
reflexões a partir do consumo consciente



consumo



consciente



consumo



consciente



parte I



inconsciência X hipervigilância



liquidificação da hipermodernidade



“sentiu um peso,
mas não era o 
peso do fardo

e, sim,
a insustentável 
leveza do ser”

(Milan Kundera)



 (in)sustentabilidade









Ações Socioambientais na Escola

01. Reuniões da Com-Vida
02. Eficiência Energética
03. Uso Racional da Água
04. Resíduos Sólidos
05. Coleta Seletiva
06. Compostagem 
07. Horta
08. Espaço Verde
09. Consumo Consciente
10. Oficinas de reciclagem, culinária, etc.
11. Temática Sociambiental no PPP
12. Parcerias com entidades, grupos, pessoas



consumo consciente:5R

1o R.repensar;
2o R.recusar;
3o R.reruzir;
4o R.reutilizar;
5o R.reciclar.



coleta hiper-seletiva





coleta seletiva:
        secos

 molhados



• minhocário• compostagem

• culinária• horta

horta

culinária
minhocáriocompostag

em



resíduos sólidos & 
oficinas de reciclagem



rudolf steiner, a 
antroposofia & 

a pedagogia waldorf
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parte II



percepção apreciativa dos 
elementos naturais





per.ce.ber 
do Latim percipere

 ("apreender pelos sentidos")



a·pre·en·der 
(do Latim apprehendo, -ere) 

1.  fazer apreensão de = 
confiscar, tomar posse por direito 

2. alcançar com a inteligência = 
entender, compreender

3. pensar continuadamente em alguma coisa = 
cismar, meditar 

4. sentir inquietação ou preocupação = 
inquietar-se / preocupar-se, zelar / cuidar



 a·pre·ci·ar
(do Latim appretio,-are)

1. dar apreço a.
2. avaliar, considerar.

3. determinar uma quantidade.



dos elementos naturais



água: as mensagens 
decifradas por masaru emoto



fogo:



terra:



ar:



...e dos seres vivos



desmistificando 
a “nocividade”



dica de leitura:
https://jardimdasbrincadeir
as.files.wordpress.com/2013
/09/jardim-das-brincadeiras
.pdf 

https://jardimdasbrincadeiras.files.wordpress.com/2013/09/jardim-das-brincadeiras.pdf
https://jardimdasbrincadeiras.files.wordpress.com/2013/09/jardim-das-brincadeiras.pdf
https://jardimdasbrincadeiras.files.wordpress.com/2013/09/jardim-das-brincadeiras.pdf
https://jardimdasbrincadeiras.files.wordpress.com/2013/09/jardim-das-brincadeiras.pdf


dicas de trilha sonora 
(cds):



reflexão final: burnout?



essência



por que / 
por quem
quero me
consumir
????????







centros de educação ambiental
CEAs/SMMA: extensão regional











obrigada!
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