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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Todas as ações aplicadas ao meio ambiente deixam impactos         
no planeta, esses impactos também são conhecidos como        
pegada ecológica. A pegada ecológica está ligada à crescente         
demanda mundial por bens de consumo, que coloca em risco os           
principais recursos naturais do planeta. Muitas vezes a indústria         
e os consumidores não estão plenamente conscientes do nível         
do impacto que essa exigência pode causar no equilíbrio         
ambiental. Em outras palavras, quando um empresário decide        
abrir uma fábrica de sapatos, por exemplo, ele vai gastar certas           
quantidades de recursos naturais para que o produto final possa          
ser vendido. E o consumidor que precisa de um novo par de            
sapatos vai adquirir o produto. Mas nenhuma das partes sabe ao           
certo qual foi a demanda ecológica que o objeto causou na           
natureza. Essa falta de informação complica a elaboração de         
políticas públicas e contribui para a sobrecarga ecológica do         
planeta. A questão chave para a formulação da tal pegada          
ecológica é: qual a quantidade de recursos naturais utilizada         
para mantermos a população mundial vestida, alimentada,       
hidratada e atualizada com os mais inovadores bens de         
consumo? Outra questão complementar importante é: como       
saber se o consumo humano está dentro da biocapacidade do          
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planeta? 

Objetivo - Conscientização dos alunos sobre a consequência das        
atividades antrópicas no planeta; 
- Sensibilização através do teste da pegada ecológica; 
- Promover o nível de conhecimento acerca do tema.  
 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Inicialmente deve-se realizar uma breve introdução sobre os a         
realização da reciclagem, interação entre organismos,      
preservação do meio ambiente como foco a conscientização de         
áreas e modificações que o ser humano realiza frequentemente         
no ecossistema, dentre outros aspectos também sobre o        
assunto abordado. Para a aplicação da dinâmica “Pegada        
Ecológica”, siga os seguintes passos:  
- Após a introdução, explique sobre a Pegada Ecológica em si           
para os estudantes; 
- Logo apresente a eles quinze perguntas sobre o cotidiano          
humano. (ex: quantas vezes ao dia você lava as mãos?), estas           
perguntas vão da letra A) - D), e todas deverão conter uma            
quantia significativa (ex: Letra A) vale três pontos, já a letra B)            
vale um ponto), sendo que as quantias poderá ser definida pelo           
professor aplicador da prática.  
- Com o passar da dinâmica, os estudantes vão gerando uma           
quantia (seria o somatório das quinze perguntas).  
- Ao chegar no final, peça a eles, que somem todas as perguntas             
e cada um exponha quantos pontos fizera.  
- Quando todos falarem, mostre o gabarito. (ex: Do somatório          
das quinze perguntas obteve-se 40 pontos, 60 pontos, é até          
possivelmente 120 pontos), pois também será mostrado quantos        
planetas serão possíveis para suprir cada estudante.  
- Com o relato dos discentes, eles mesmos verão (de acordo           
com a sua somatória), quantos planetas precisarão. (ex: A soma          
das quinze perguntas deu 40 pontos, então terá um gasto de           
dois planetas, já a soma de 60 pontos terá um gasto de três             
planetas).  
- Por fim esclareça os pontos negativos e positivos se houver, e            
deixe que os próprios discentes falem sobre os seus gastos (de           
acordo com a dinâmica) e o que eles poderão estar realizando           
para que diminua o mesmo, a fim de gerar conscientização e           



preservação do ecossistema de nosso planeta.  
 

Aplicabilidade Poderá ser aplicada ao Ensino Fundamental, sem alterações,        
visto que, por ser uma dinâmica de conscientização, terá que ser           
simples para o entendimento dos discentes no geral.  

Pós-Atividade Como forma avaliativa, os alunos poderão ser analisados a partir          
de perguntas relativas ao tema para ser entregue, obtendo então          
a contabilização das notas. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
MATERIAIS UTILIZADOS:  
- A dinâmica fora realizada via internet, em que os discentes ao olharem as perguntas,               
contabilizaram em seus cadernos.  
 
 
FOTOS: 

Figura 1. Docentes aplicando a dinâmica da Pegada Ecológica, logo após uma            
breve introdução. 
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