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Desafio de dezembro – Consumo 
Sustentável 

 
 

Se todos vivessem como eu seriam necessárias 2,9 Terras.  

Refletindo sobre o meu modo de vida concluo que tenho de diminuir esta pegada pois 
não existem 2,9 Terras, então pretendo diminuir a minha pegada.  

 

 
Atitudes que devo mudar no 
meu dia a dia: 

• Não deixar as luzes e 
televisões ligadas quando 
não estamos a usá-las; 

• Fazer separação do lixo e 
colocá-lo no ecoponto; 

•  Tentar evitar a compra 
de produtos cuja 
embalagem é de plástico. 

Lara Pedrosa 7C 

(EB 2,3 de Pevidém) 
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Desafio de dezembro – Consumo 
Sustentável 

 
 

Perante a minha pegada 
ecológica, penso que ainda existe 
muitas questões que têm de ser 
melhoradas. Aproveitar melhor 
aquilo que a Terra nos dá para 
assim tentar melhorar em todos 
os aspetos.  
 

 
Atitudes que devo mudar: 
- Gastar menos energia; 
- Poupar água, fechando sempre as torneiras sempre que não sejam necessárias; 
- Praticar sempre a separação do lixo e sempre que for possível comprar material 
reciclado; 
- Optar por transportes públicos sempre que possível; 
- Consumir alimentos menos processados, optando por alimentos mais saudáveis e 
evitar o desperdício de comida; 
- Evitar comprar sacos plásticos; 
- Evitar comprar produtos que não nos faça falta; 
- Tentar comprar no comércio local, evitando grandes superfícies. 

 
Afonso Sousa Rodrigues 7F 

(EB 2,3 de Pevidém) 
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Desafio de dezembro – Consumo 
Sustentável 

 
 
Na calculadora da pegada ecológica tirei 4.4, logo não é nada bom, pois só temos 

um planeta! 
Com base no que aprendi com o cálculo da minha pegada ecológica aprendi que 

tenho tido hábitos que devem ser mudados rapidamente, mas, desde o dia que realizei 
este desafio já estou a tentar mudá-los. 

 

 

Hábitos que tenho rapidamente 
que mudar: 
1-Devo andar mais de transportes 
públicos ou andar a pé́; 
2-Diminuir o gasto de luz que uso 
em minha casa ou fora dela;  
3-Compartilhar mais vezes a 
viagem; 
4-Consumir mais produtos da 
região e biológicos. 
 
A conclusão que neste momento 
posso tirar é que tenho tido hábitos 
da vida quotidiana que prejudicam 
o meio ambiente e eu nem sequer 
sabia, ou seja, aprendi que o que 
estava a fazer era mau e prejudicial 
para o meio ambiente.  

Raiyna Machado 7E 

(EB 2,3 de Pevidém) 
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Desafio de dezembro – Consumo 
Sustentável 

 
 
O meu modo de vida é bastante bom do meu ponto de vista. Com a realização deste 

desafio percebi que se todas as pessoas vivessem como eu precisaríamos de 2,1 planetas 
o que é muito mau!  

 

 

As atitudes que todos podemos 
adotar são, por exemplo:  

§ quando não estamos a 
utilizar um espaço desligar 
a luz desse espaço;  

§ quando estamos a lavar as 
mãos, a esfregar o 
sabonete, fechar a 
torneira;  

§ quando estamos a tomar 
banho não demorar muito 
tempo; 

§ entre outras… 

Vou tentar melhorar as 
minhas atitudes face ao 
consumo. 

 

João Miguel Costa 7ºB  

(EB 2,3 de Pevidém) 


