




Esse livro é fruto de um trabalho persistente e
entusiasmado, desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com
contribuições das diferentes áreas do conhecimento, nos espaços
de nossas salas de aula: da construção do desenho ao texto
escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado
de um grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita –
Projeto Jovem Escritor, visando o aprimoramento da produção
textual de nossos alunos, por meio do pensamento crítico e a
produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o
lançamento desse livro e desejamos que sua leitura possa
propiciar reflexão e tomada de consciência pessoal e cidadã,
legitimando dessa forma a temática articuladora do nosso
currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço urbano no Centro
da Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração
aberto para a mudança de atitude e pensamento com
relação aos problemas da realidade atual de nossa Cidade.
Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos
autores!

Profª.Eliani Zaib Profº Antônio Zaib

Direção Geral



O Colégio Realengo comprometido com a educação

de qualidade de nossos alunos, visando transformá-los em

cidadãos atuantes, a fim de contribuírem para melhoria da

sociedade e do planeta trabalhou ao longo de 2018 temas

que proporcionassem a reflexão de diversas atitudes no

cotidiano.

Dessa forma puderam discutir oralmente e depois

expor essas ideias em textos que compõe essa coletânea

com o tema para conscientizar o consumo entre os jovens e,

assim, perceberem que atitudes inconsequentes geram

prejuízos pessoais e sociais, além de agredir a natureza.

Logo, surgiram estes textos que serão apresentados e

esperamos que você leitor possa também refletir sobre o

consumo consciente juntos aos nossos alunos.



Nome: Kiara Barbosa Martins
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Os adolescentes não estão sabendo lidar com a forma
de consumo, se conscientizar que para um consumo
sustentável tem de impor regras, para que não haja um
impacto na natureza e nem a si próprio, a maior parte dos
desgastes vêm dos adolescentes.

Tem de aprender a economizar, reciclar, para um
consumo permanente, se não, não haverá mais alimentos,
energia, água e com isso se acabará a vida na terra, pois
sem essas necessidades não há sobreviventes.

Esses adolescentes só irão aprender sobre a
conscientização, quando caírem na realidade, porque
desse jeito vão continuar achando que tudo é consumo
excessivo, que sempre que precisar, terá, precisam de
projetos sobre o assunto.



Nome: Thaís Ferreira Pontes
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Hoje em dia podemos ver que a maneira mais correta
para economizar é não consumir muita água, economizar a
energia e até mesmo os alimentos.

Vivemos em um país que temos de economizar o
quanto puder, por conta da crise econômica, desempregos
e entre outros.

Por causa dos salários baixos não podemos gastar
muito, independente se o dinheiro vem de nosso pais, ou
não ,e para que nossa vida fosse bem sucedida teríamos
que ganhar mais, porque muitos pais não tem ensino
superior e acaba ganhando salário mínimo.

Com isso precisamos consumir não só nossas
necessidades, e sim, um consumo consciente onde
deveríamos mudar em nosso dia-a-dia, como por exemplo,
comprar uma roupa mais barata ou ver o melhor preço em
outras empresas, doar roupas e entre outas coisas.



Nome: Fernanda Ketellyn Matias Simão
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Adolescentes: alvo fácil para o consumo

O planeta em que vivemos está cada dia mais difícil
de se viver, pois de um lado temos uma crise e por outro o
consumismo exagerado e os avanços tecnológicos.

Os desejos são por tudo, dinheiro, roupas de marcas,
perfumes e outros. Esse consumismo vem afetando os
adolescentes, não é fácil educar um filho em mundo
cercado de valores superficiais.

Precisamos estar centrados em nossa
responsabilidades como não deixar essas coisas atingir as
pessoas mais do que já estão, precisamos mudar isso.



Nome: Erika Pamela de Azevedo Souza
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

A partir dessa criação, nos faz pensar o quanto nós
consumimos e que podemos fazer isso de forma
consciente, vai afetar principalmente os jovens que têm
um maior grau de consumismo, com pequenas mudanças
diárias, tudo pode ser resolvido. Quanto mais
consumimos e utilizamos recursos naturais, mais
colocamos nosso planeta em risco, nossas vidas e isso é
prejudicial e futuramente pode até não ter volta.

O consumo causa impactos, tanto negativos quanto
positivos, na natureza, economia e até relações sociais.

Nossas escolhas poderão construir um mundo, uma
sociedade melhor.

A aplicação do consumo consciente, se espalharmos
cada vez mais essa ideia, poderá estar salvando não só o
ambiente em que vivemos, mas também nossas vidas.
Isso inclui também os métodos de reciclagem coleta
especial de lixo, fazendo separações que transformarão o
que não serve em produtos novos e úteis. Tudo isso
contribuiria.



Nome: Luzia Martins Lima
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O consumo pelos jovens

Os jovens quando o assunto é consumismo precisam
ter bastante cuidado ao pensarem sobre o assunto, já que o
futuro depende dos mesmos. O descuidado antes de
comprar um produto, em conjunto, pode acarretar diversos
problemas futuramente, tanto para a população quanto ao
planeta. Nesse contexto, os adolescentes precisam
entender o quão problemático está a situação nos dias
atuais e compreender o quanto isso afeta o planeta.

É importante salientar que, o abuso do consumismo
não planejado aumenta a distribuição dos recursos
naturais, que por vezes, demora muito mais para renovar.
Com isso, é preciso pensar sabiamente antes de efetuar
uma compra e se questionar se aquilo vale mesmo, para
satisfazer a sua necessidade, já que essa é uma fase em que
todos devem se preocupar com o futuro da humanidade.
Os jovens precisam ter isso em mente e se conscientizarem
a favor da preservação ambiental, a fim de proteger os
recursos mais importantes para a vida do planeta.



Portanto, os adolescentes tem uma tarefa essencial para a
preservação na vida do planeta. E essa tarefa é cumprida
em pequenos atos feitos por eles, quando decidem não
jogar lixo no chão, compram materiais que não destroem o
meio ambiente e decidem comprar apenas aquele preduto
quando há uma grande necessidade por trás, não
comprando aquilo que não tem nenhuma utilidade, por
meio da educação ambiental que é criada a
conscientização do consumo pelos adolescentes e garante
a sustentabilidade do planeta assim então.



Nome: Gabriel Querino Salustriano de Barros
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

A humanidade tem um atlo nível de consumo dos
recursos naturais, mais até do que a capacidade de
renovação o planeta terra e isso uma hora vai afertar
ainda mais a natureza ou economia e até nós mesmos.

Mas nem tudo pode estar perdido como parece, e a
solução pode ser mais simples ainda, da qual não teremos
que mudas nossso hábitos e nosso jeito de viver para
ajudar a garantida de um futuro melhor para todos.

Por terem mais acesso a tecnologia e pensamentos
diferentes com ideias inovadoras, juntando tudo, a
“geração Z” pode ser de grande importância, assim como
as outras gerações, sim, mas os adolescentes são
fundamentais, pode ser incentivando um outro amigo e
assim vai passando para outro, e outro e outro. E são
coisas tão simples que podem garantir o nosso presente e
futuro.

E não vai afetar ninguém, uma escolha mais pensada
de seus consumos, se ele não afeta o meio ambiente,
economizar os recuros naturais (água, alimentos, energia)
e inúmeras outras ouformas que em projetos, através da
internet ou em uma conversa, podemos alertar a
humanidade sobre o risco.



Nome: Sergio Lorran Pimenta Patrocinio da Costa
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Hoje em dia os jovens dão valor ao consumismo e
como fazem o uso de marcar, ou tipo só para dizer que
tem, como, o celular tal, a calça x, a roupa y, a maquiagem
milagrosa.

Os jovens não podem ver nada que está na moda que
querem consumir. Os desejos deles são atendidos, a
satisfação é momentânea e o ciclo de falsas necessidades
reinicia. Esse assunto tem pessoas que não gostam,
inexistentes para outros e necessário para todos nós, pais
ou não.

Neste mundo de hoje, não é fácil educar um filho num
mundo cheio de valores superficiais.

O que todos tem que argumentar é o porque esse
consumismo todo. Se o que eles mais precisam, eles
têm,água, comida, moradia, estudo. Olhe que temos que
pensar mais!

Tudo vêm da educação dos pais basta querermos
entender o que eles falam.



Nome: Isabela Cesaroni Alcantara
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Nossa geração Z é tão boa quanto ruim. Nos dias
atuais as pessoas estão mais solidarias com os problemas
do mundo, são mais informadas sobre eles. Porém, estão
mais mal educadas, não pensam no amanhã.

Com a tecnologia muito avançada querem sempre o
melhor do melhor, não pensam na condição de seus pais,
ou si mesmo, necessário se ter aquilo.

A solução poderia se tiver consciência do que se
comprar, saber usar corretamente e ecologicamente
menos gastos com as coisas superficiais sem necessidade e
algo que o maior desenvolvimento sobre tudo ajudaria
muito.

Educar um filho nos dias atuais se tornou uma das
coisas mais difíceis que se pode fazer. Talvez com essas
mudanças possa facilitar para todos, melhora a terra e ser
uma pessoa melhor.



Nome: : Mariana Cardoso Machado
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Consumo consciente para adolescentes

Muitos dizem que os adolescentes são o futuro da
nação, mas essas mesmas pessoas culpam os mesmos por
serem extremamente consumistas.

Mas como poderíamos mudar essa realidade, como
reeducaríamos os jovens a ter um consumo consciente,
como fazer eles se importarem.

Sabemos que, a partir do momento em que
mostrarmos a eles que o mundo depende da
conscientização de cada um, toda essa realidade
“sombria” poderá começar a mudar, e nossa confiança
neles também.

Pensar no meio ambiente é o principal para querer
ser consciente, devemos dar um voto de confiança na
juventude, nós podemos nos surpreender com o
resultado final.

Os jovens podem tomar a atitude inicial, mas todos
nos apoiando, podemos mudar o planeta, pois juntos
nossa voz é mais forte.



Nome: Heloisa de Souza Correia Martins
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Consumo consciente 

A base do atual sistema econômico mundial é o
consumo e, para isso, desenvolvem-se os meios de se
acender um produto, seja com o marketing excessivo ou
facilidades garantidas pelo governo são evidentes o papel
da mídia e influência o consumidor é o mais importante.

Embora sejam comumente destacados os pontos
negativos do consumo exagerado, é necessário enfatizar
que essa atividade é a principal responsável pelo motivo
de aumento da qualidade de vida e desenvolvimento
econômico do país.

Sendo assim, seria necessário colocar um projeto de
educação financeira que atue juntamente com psicólogos.
A fim de formar cidadãos que aqueçam o comercio para
manter suas necessidades e qualidade de vida.

O consumidor consciente consome ecologicamente,
e procura a melhor escolha de consumo, um investimento
como exemplo e não gastos excessivos sem futuro e
sempre procurando um bom investimento de consumo.



Nome: Wlademir Marinho Iglesias Júnior
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

No dia a dia, a internet vem sendo um meio de
comunicação e uma ferramenta para as pessoas se
informarem sobre todo planeta, e esse dados apontam
que a qualidade de vida do planeta pior, e um dos graves
problemas é a escassez em muitos lugares, e por isso são
feitas campanhas para minimizar e economizar.

E assim, o seu consciente está sempre pensando na
vida ao seu redor, e não só em si mesmo, fazendo o seu
papel de bom cidadão e não prejudicando ninguém. A
internet bem usada pode se tornar aliada a essas boas
ações, e fazendo com que o adolescente seja mais
consciente do que se deve fazer. Seja através da política,
na ética, na vizinhança ou onde for.



Nome: Thais de Mendonça Ceylão
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Mode de vida do adolescente

No mundo já deve ter 30% da criação do consumo
pelos adolescentes. Os adolescentes usam muito a
internet para quase tudo, a tecnologia é a criação do
consumo pelos adolescentes. Para acabar com isso
devemos esquecer um pouco a tecnologia e pensar em
fazer uma programação entre amigos.

A criação consciente ajuda em várias coisas, muitos
consumos causam impactos no mundo, impactos
negativos e positivos, atrapalham a sua vida social e a sua
natureza. Esse consumo ajuda os adolescentes a
conseguir viver nesse planeta. Os adolescentes precisam
esquecer um pouco isso, mesmo o consumo consciente
trás alguns pontos negativos, isso pode mudar a vida do
ser humano. Esse consumo é como um impacto que os
adolescentes sabiam que iria acontecer. É uma coisa que
o adolescente faz já sabendo do que vai acontecer, é o
consumo consciente.



Nome: Nathália Sant’Anna do Amaral
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Atualmente, temos que diminuir nosso consumo,
economizando energias, água e não desperdiçar alimento
para que futuramente, o planeta e a humanidade não
corram riscos que prejudicará a geração futura, então, nós
adolescentes seremos prejudicados.
Para que o planeta não se destrua, precisamos ter
consciência do qual comprar, usar e descartar, cuidando do
meio ambiente e agindo de uma forma melhor, usando as
coisas com moderação fazendo com que pequenas
mudanças tenham uma grande importância futuramente,
garantindo a sustentabilidade de nosso planeta.

Para que isso ocorro deveríamos adquirir produtos
corretamente, que não envolva a exploração dos seres
humanos, animais e não provoque danos de meio
ambiente, usando produtos orgânicos, sustentáveis e
reutilizáveis.



Nome: Adriano Lopes de Sant’Anna Junior
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Em busca de um planeta melhor

A geração atual que é a geração Z é uma geração
aonde se cria muito mais, não se importam com o que
essa criação pode afetar, como por exemplo, a criação de
indústrias é muito mais rápida e melhor, a criação dos
materiais, porém poluem muito o meio ambiente.

E por ser uma geração alienada na tecnologia é muito
criativa, acaba tendo criação cada vez mais tecnológica
mais que agride o meio ambiente, estudo do IBGE
comprovam que o numero só cresce cada vez mais e que o
nosso planeta não vai agüentar por muito tempo.

Muitos estudantes tentam reverter essa situação,
criando métodos para não poluir o meio ambiente mais e
muitos difícil só essas pessoas são a minoria, mais aos
poucos esse números vêem crescendo e tem de crescer
para que um dia o mar não viva em um lixão, párea que os
peixes possam viver melhor, para que o nosso planeta
possa sobreviver mais longos anos, mas para isso, temos
que mudar então vamos mudar e o planta salvar!



Nome: Kaiky Portela Batalha
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Nos dias de hoje, os adolescentes são mais ligadas as
informações sabendo de coisas positivas ou negativas do
planeta, porém não dão a mínima para o futuro do
planeta. Em minha opinião, isso deveria ser mais
divulgado, trazendo as partes negativas do que pode
acontecer com o planeta se não houver um consumo
consciente dos recursos naturais, isso tudo começa na
educação com jovens bem pequenos onde aprendemos a
não jogar comida fora, de acordo com o crescimento
ganha mais maturidade e consciência das coisas mais
importantes, portanto, deveríamos ter mais
responsabilidade com o desperdício, mas isso não ta
acontecendo por falta de informação das consequências
que o planeta sofre como poluição e demonstra
recomposição dos recursos naturais e entre outras.



Nome: Leonardo Antônio Oliveira e Costa Neto
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Atualmente uma das maiores marcas dessa geração é
a consciência do que a geração anterior fez e deu errado!
E com o meio ambiente também é assim. Hoje em dia o
consumo do meio ambiente é posto em prova por meio de
campanhas, etc.

Um dos pontos mais marcantes do consumo do
ambiente é o desmatamento. As Empresas que utilizam da
matéria prima desmatam e não replantam, até mesmo se
eles replantam não espera o tempo necessário para o
crescimento vegetal, muitas vezes, devido a demanda dos
produtos que é muito forte. Logo, o consumo inteligente
do meio ambiente então o agride e, além disso, gera
empregos, melhorando a economia e a situação
econômica de pessoas que estavam talvez sem emprego,
etc.



Nome: Gabriel Murat Cardoso
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O mundo dos adolescentes

A criação consciente do consumo do adolescente é
muito importante para a humanidade, principalmente
com os recursos sociais na sociedade brasileira e como
vimos que o consumo dos adolescentes tem um
percentual muito alto para a nossa sociedade.

A maneira que temos para acabar ou mudar esse
consumo é que temos de ter mais educação, interesse
pelo qual nós nos dedicamos e entre outras maneiras que
possamos ajudar nosso consumo em que os adolescentes
é acostumando a ter.

Portanto, o consumo dos adolescentes só será
mudado começando por nós e isso tem de ter consciência
que a educação é a coisa, mas importante que temos ter
nessa criação.



Nome: Caio Rodrigues Vieira
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Nós, adolescentes por sermos mais jovens e
estarmos no inicio da vida, temos que garantir um futuro
melhor para nós mesmos. Isso deve começar pelas
escolas, dando palestras, aulas sobre a natureza. Devemos
ir além das quatro paredes, verem a real situação, e tentar
fazer com que as coisas mudem daqui pra frente.

Não só as escolas, o governo também, laçar projetos
e agirem para melhorar a qualidade de vida onde nós
moramos, as pessoas não entendem que estão na sua
própria casa a ignorância de consumo, muitas pessoas
achando que um pequeno ato não pode causar um
grande estrago a nossa sociedade, E devemos pensar mais
na conseqüência de nossos atos.

Temos de pesquisar mais e nos conscientizar para
que passasse fazer do mundo um lugar melhor e termos
muitos anos a frente com a sociedade e o mundo
equilibrar.



Nome: Anna Beatriz Villa Real
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Os adolescentes atualmente possuem necessidades
de consumo na qual são absolutamente fúteis, pois cada
vez que um produto novo chega ao mercado, eles
imediatamente já querem adquirir, seja um celular de
ultima geração, uma camisa de uma marca reconhecida
no mercado, o consumo desenfreado e totalmente
desnecessário dos adolescentes com a sua mania de
querer ter tudo somente pelo fato de querer adquirir um
celular de ultima geração por status.

O padrão de consumo que vem sendo criado por
essa nova geração possui aspectos negativos, pois com o
avanço da tecnologia no mercado os produtos se
tornaram absolutos, cada vez mais rápidos, assim você
tem sempre que se manter atualizado que por um lado é
ótimo, mas se você refletir e pensar de que os recursos
foram utilizados para aquele celular de ultima geração
chegar até você, que tipo de matéria prima, que pode se
acabar se não começarmos a pensar em uma maneira
mais consciente sobre como se utilizar desses recursos
naturais. Precisamos pensar sobre como descartar de
maneira correta sem afetar o meio ambiente,
principalmente, os jovens que são os mais atingidos pelo
padrão de consumo excessivo atual, onde todo dia temos
um produto novo e abrasivo que daqui a alguns meses vai
se tornar aboleto e irá ser descartado, precisamos que os
adolescentes, ou melhor os “ditadores de padrão de
consumo atual” se conscientizem cada vez mais.



Nome: Nicole Costa dos Santos
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Futuro no presente

Devemos sempre refletir sempre sobre a nossa atuação no
conscenso, todos nós nascemos e um dia morreremos,
porém enquanto estivermos nesse planeta Terra querendo
ou não, estamos gastando energia, dinheiro, recursos
renováveis e até mesmo não renováveis.
Em cada ato de consumo no nosso dia dia devemos
sempre pensar em nós e no próximo, e até mesmo em
quem vai vir depois de nós, seja nosso parente ou não.
Como diz o texto, se em 50 anos estivermos gastando a
água igual estamos gastando agora, precisaremos de 2
planetas para sustentar nossa necessidade. Mas,
infelizmente o planeta para nós só existe um, e se chama
Terra.
Então a cada ato de consumo nosso, devemos a todo
momento e a todo instante pensar no nosso futuro. E o
futuro não é daqui a 50, 10/20 anos, o futuro é daqui a
um segundo, o futuro está mais próximo do que
imaginamos. Então sempre em nosso presente, em cada
ato de consumo devemos sempre estar pensando em
nosso futuro.



Nós adolescentes depois dos bebês, crianças, somos a
geração mais nova do nosso planeta, e cada vez mais
devemos implantar a noção de consumo em nossa mente
para que no futuro, nós possamos desfrutar do planeta
terra, igual desfrutamos hoje. Para que no nosso futuro
nós não sofremos, passamos alguma necessidade por falta
de um bem relação que no passado nós gostamos
exageradamente, e por isso estamos sem.
Como adolescentes, devemos cada vez mais forçar nisso
pois é de extrema, extrema consumo importância nós
termos noção do nosso consumo e se estivermos gastando
algo demais, em nossa necessidade tentar reduzir isso,
para que em nosso presente possamos algum futuro
melhor para nós e para todos.



Nome: Pedro Paulo Santos da Silva
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Hoje em dia, são vários os recursos e pesquisas que
apontam para o excesso de poluição e seus malefícios, só
não enxerga quem não quer, ontem a ONU lançou uma
meta de deixarmos que a temperatura do planeta só
sobe, 5 graus que já vai ser de enormes prejuízos.
Além de não ser sustentável, a poluição não faz bem para
a economia, são muitos as pessoas que não entendem o
tamanho do problema, que um canudo sendo de plástico,
muitos acham que um mero pedaço de chiclete, ou uma
lata, não vai fazer mal, e faz sim, além do ser sujeira e
falta de organização o ser jogar no lixo no chão ou não
respeita a cor das lixeiras, e falta de ética com o próximo
que se preocupa com o bem catar seu e de todo o
mundo.
Só mudaremos tal situação, quando mudarmos nossa
educação, por mais a mão na consciência, pensar que ir
na padaria a pé, não é coisa de gente “fitness” e sim, de
gente ecológica, um dia do ônibus ou bicicleta ajuda
muito, além daquela embalagem que podemos guardar
na bolsa e depositar no lixo, sempre lembrando que o
mundo é um círculo, e um dia a bola volta.



Nome: Eva Gabrielly Estevão Tavares
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O consumo consciente para a geração futura

O consumo atualmente vem tomando grandes proporção,
o ser humano se tornou muito consumista, eles compram
coisas que tem grande valor, sem possuir necessidade
daquilo, depois fica se lamentando por não poder pagar
grande valor do produto, quando enormes dívidas.
Hoje em dia, as coisas são muito mais tecnológicas e
revolucionárias, chamando atenção do público mais
interessado, ou seja, os adolescentes. Eles estão na época
do grande consumo, eles têm na sua consciência a
“obrigação” de ficarem antenados em tudo, fazendo os
seus responsáveis gastarem com coisas desnecessárias,
como roupas de marca, celulares (com pouco uso),
produtos caros de pessoas famosas que eles admiram,
criando o consumo inconsciente.
Por isso, devemos ensinar a eles a importância do dinheiro
bem gasto, para que eles saibam fazer um consumo
consciente, e para que futuramente, eles se tornem seres
humanos conscientes.



Nome: Kaique da Silva Aredes
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Bom que pode melhorar no consumo consciente,
mais recursos naturais do que a capacidade de
renovação da Terra e pra isso ou outro Planeta Terra.

Nós seres podemos tirar recursos ou ajudar a
manter e preservar o que há de melhor no nosso
Planeta.

Se nós seres humanos não tivermos cuidado, nós
podemos perder certas coisas como necessidade de
água, alimento e energia. Por isso inventariam o
consumo consciente para ajudar os seres que habitam
nossa terra além da gente.

A pior das hipóteses é saber que todo consumo faz
estrago ou como posso dizer, impacto. Eu posso dizer
que o consumo consciente pode começar de você e de
mim, isto já é um começo preservar as nossas próprias
matérias primas, sem este consumo você não consegue
se auto se sustentar exemplo: o impacto está voltado a
sua sustentabilidade.

O consumo consciente não é assim é questão de
hábito fazer hoje, amanhã e sempre. A mudança no hoje
alterá o amanhã.



Nome: Brenda dos Santos Puente da Costa
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O consumismo

O consumismo em excesso é considerado até uma dança,
pois você compra ou consome coisas em excesso que não
precisa que não é necessário, além disso se pensarmos
bem, o uso desenfreado das coisas acaba fazendo com que
outras pessoas acabam ficando sem poder consumir, ou
compra o que se é necessário para viver bem.
Precisamos urgentemente ter um consumo consciente para
que todos e toda a população possa viver com o uso básico
e necessário para uma vida saudável.
O que podemos fazer para tentar mudar essa situação?
Poderíamos começar a entender que estamos no meio de
uma crise econômica gigantesca a situação do país está
crítica e devemos ter bom senso e ética para entender que
se não acabarmos ou diminuirmos o consumismo vamos
ter um grande problema de falta de tudo que é preciso e
necessário para o bem de todos.



Nome: Kauã de Castro Rodrigues
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Consumo 

Hoje em dia tudo é consumido em excesso, a humanidade
consome 30% a mais da capacidade de renovação da Terra.
Isto quer dizer que consomem muito mais do que
devíamos consumir, assim consumimos coisas que nem
precisamos por exemplo das roupas, quem sempre sai com
uma roupa diferente por desejo de consumo, que tem
aquilo sem precisar.
Consumimos energia em excesso por mexer muito em
telefone, gastamos muito dinheiro com camida, querendo
comer sempre a mais, como por questão de desejar comer
aquilo como poderia comprar algo mais barato.



Nome: Higor Mattos Marques da Cruz
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

O consumo excessivo dos adolescentes, dos adultos acaba
afetando nosso planeta ao ponto de precisarmos de outro
planeta para satisfazer a necessidade do ser humano.
Todo consumo causa um impacto positivo e negativo para
nós e para a Terra.
Ter consciência na hora do consumo, da compra, é
essencial, pois você não vai comprar um produto que você
não vá consumir, compra aquilo que vá usar, que seja
positivo no dia a dia, ou até mesmo em casa, na rua, no
trabalho, mas as pessoas compram produtos no qual não
vão usar só para dizer que tem ou seja, acaba impedindo
das pessoas que vão utilizar o produto, de comprar.
Isso acaba virando um hábito para os adolescentes de
comprar ou pedir para os pais comprarem, as vezes, pois
não tem uma condução de vida melhor para comprar o
que o filho merece, mas eles não entendem, eles querem
ter e pronto. Adolescentes tem muitas roupas, mas não
usa, o dinheiro que comprou a roupa podia ter comprado
um produto mais útil, que realmente vão consumir.



Entretando, diminuir o consumo excessivo é difícil, mas
não impossível. Os pais conversando mais em casa sobre
a situação que o Brasil vive, as condições financeiras
dentro de casa, fazer com que as escolas abordem mais o
assunto “consumo”, para que eles possam ter consciência
de seus pedidos e suas ações.



Nome: Luis Cláudio Duarte Roxo
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Impactos Futuros

Hoje os padrões de consumo estão irregulares e isso causa
grandes problemas, não só quanto ao tipo de consumo
que você tem, mas também pelo descarte de maneira
errada.
Os adolescentes de hoje querem cada vez mais “coisas
novas”, por isso o padrão de consumo aumenta, quanto
mais consumimos algo mais produção do mesmo vai
existir. Atualmente, os jovens não querem apena suprir
suas necessidades básicas, como comida, energia e etc,
quanto mais você consome hoje mais você é bem visto
pela sociedade.
Nos dias atuais onde o efeito estufa vem sendo um grande
problema, precisamos educar na vida com boas escolhas
de consumo e sempre pensar nos impactos ambientais
que isso trás. Porém isso não é algo que apenas nos
consumidores temos de pensar, temos sempre de lembrar
dos empregos, indústrias sustentáveis contribuírem para a
sustentabilidade da vida na terra.
Caso não começarmos a pensar em possíveis futuros
podemos até mesmo não ter um futuro, precisamos citar,
atitudes e pensamentos em nosso dia a dia e passar a se
preocupar com o bem de toda a humanidade e monarquia
correta de usar o que consumimos e descartar oq eu não
nos tem utilidade.



Nome: Manoella Miranda de Morais
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Consciente do consumo

Os adolescentes hoje emd ia não ligam muito para o
mundo, fazem tudo do jeito que quer até mesmo os
adultos, o que fazemos no dia a dia pode afetar o planeta,
quando jogamos lixo na rua, quando desperdiçamos água,
energia, etc, e isso acaba com o nosso planeta, os mais que
era para ser uma das maravilhas e cheio de lixo, tem rios
que você não consegue nem vê a cor da água pois está
tomado por lixo. Deveríamos pensar mais nas nossas
escolhas de consumo, para o nosso bem e o das pessoas.
O consumo consciente é uma questão de hábitos, coisas
que ocorrem no dia que tem um grande impacto no
futuro, as pessoas deveriam ter mais consciência e ter
respeito e ensinar seus filhos.
Se nós tivermos respeito ao planeta, ter consciência do
que é certo e o que errado poderíamos minimizar os
impactos negativos para construir um mundo melhor para
todos.



Nome: Geovana Lima da Silva
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Extrema Importância

Tem se visto o consumo excessivo que as pessoas
têm cometido e os impactos causados no meio ambiente,
podendo ser positivo ou não. Um exemplo do positivo: o
consumo consciente e negativo é o excessivo.

Consumo consciente é o ato de comprar/consumir
apenas o que necessitamos/ precisamos e podendo
reutilizar o que dá. Já o consumo inconsciente é o ato de
comprar excessivamente o que não precisamos. Muito
importante é ressaltar aos jovens e adolescentes a
importância da consciência na hora de comprar. Ressaltar
que tudo em excesso é de mais e trazem conseqüências
ao nosso planeta. Um exemplo bem simples é o consumo
do papel, costuma-se usar uma frente da folha, mas é
essencial usar as duas faces. Quantas árvores foram
desgastadas, cortadas, extraídas para fazer o papel?

Mostrar a importância disso para os jovens é de
extrema importância, pois eles que serão as próximas
gerações, preservar o planeta Terra para que as próximas
gerações vejam e tenham como exemplo. Existem os
R.R.R, que são reutilizar, reciclar e reduzir, se seguimos
esse regra nosso meio ambiente agradece. Sendo assim,
pequenas atitudes do nosso cotidiano fazem a diferença
virando hábito, servindo de exemplo aos filhos, familiares
e etc.



Nome: João Victor Sampaio Natalicio
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O consumo sustentável 

A Terra está morrendo aos poucos, tudo isso por
nossa causa, pelo nosso consumo exagerado. Consumimos
mais do que a Terra pode repor, isso é um problema para o
meio ambiente e para nós, se acabarmos com os recursos,
seremos extintos.

Devemos conscientizar a população que, se não
cuidarmos do nosso planeta, será nosso fim. Dos 100% da
água do planeta Terra, só 3% são potáveis, e o ser humano
continua usando a água de forma besta, lavando a calçada
todo dia, lavando o carro, não reaproveitando a água e
cada vez desperdiçando mais e mais. Se tivermos um
consumo sustentável, não precisaremos nos desesperar
daqui a uns anos por não ter água.

O consumo descontrolado traz sérios problemas ao
ambiente, como o desmatamento das árvores para fins
comerciais, como móveis, papel e outros. Muitas árvores
se forem replantadas, assim, o consumo mais sustentável.



Nome: Kauã de Oliveira Azevedo
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

O desgaste do planeta Terra

Não é só os adolescentes como os adultos precisam
se conscientizar sobre o consumo de energias como água,
pois se começarmos a consumir exageradamente não só
mantimentos como as reservas iram desaparecendo e não
teremos mais como nos manter sem esses mantimentos
que são necessários para a sustentabilidade humana .

Todo esse consumo está causando um impacto
negativo na economia e nas relações sociais, pois estão
desgastando a natureza de forma descontrolada em busca
de alimentos e energia de forma sustentável a população
está consumindo muito e na hora de acordar. Podem
ajudar fazendo reciclagem e etc .

As pessoas com pequenas mudanças de habitar do
dia-a-dia podem ajudar muito nesse consumo exagerado,
sempre que sair de algum lugar apague as luzes e assim
com pequenas mudanças conseguiram mudar muito nessa
comunidade.



Nome: Maria Isabela Freitas Vieira
Profa.:Daniella, Patricia, Reni
Turma: 1101

Futuros adultos, pessoas de sucesso na geração Z

Nossa geração está muito aberta sobre o que está
acontecendo com o planeta, hoje todas as pessoas do
planeta consumem 30% dos recursos naturais do planeta
e isso não é bom para a nossa população, isso pode
ocasionar falta de água, falta de comida, porque sem
esses recursos seria impossível vivermos. Então através
de meios de comunicação, internet, revistas, televisão os
órgãos públicos vem nos conscientizando para um
consumo inteligente e que preserve a natureza para nós
conscientizarmos, já que somos responsáveis pelas
gerações futuras.


