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Trabalho de Casa 2 – Pegada Ecológica pessoal e a sua vida diária  
 

Objetivo 

Identificar a sua Pegada Ecológica pessoal (PE) nas suas atividades/comportamentos diários, 
interpretar os seus resultados e encontrar soluções. 

Data de entrega 

................. 

Instruções 

Passo 1- Selecione duas (2) áreas das suas atividades/comportamentos diários (pode ser 

qualquer um, desde rotinas diárias dentro de casa (cozinhar, comer, limpar, fazer exercício físico, 

trabalhar através de casa, lide doméstica, cuidar do seu animal de estimação, ou outras atividades 

de casa).  
 

Atenção: Para prevenir contágio por Covid-19, por favor escolha apenas atividades que 

tomem lugar dentro de casa.  (Aplicável ao caso de medidas restritivas relativamente ao 

Covid-19).  
 

Step 2- Passo 2- Para cada área selecionada, dê dois (2) exemplos das suas 

atividades/comportamentos com Pegada Ecológica oposta:  

                       - Um com PE alta 

                       - Um com PE baixa 

 

* Nota: Para cada exemplo, por favor apresente uma ou duas fotografias originais 

(tiradas por si), para clarificar a sua atividade/comportamento escolhido.  

 

Passo 3- Interprete os seus exemplos: 

Clarifique as razões (quer para a PE alta e baixa) para demonstrar o porquê dessas 

atividades/comportamento apresentar a PE alta e baixa. 

Sugira duas (2) soluções para reduzir a sua PE (apenas para o exemplo com PE alta).  
 

Passo 4- Apresente os seus resultados em formato PowerPoint (PPT):  

- Um (1) slide como capa que deverá incluir o seu nome e as áreas das atividades 

selecionadas.  

- Dois (2) slides para apresentar os seus resultados:  

- Cada slide deverá conter dois exemplos, incluindo: i) as fotos originais, ii) razões (para os 

exemplos com PE alta e baixa), e iii) soluções (apenas para o exemplo com PE alta). As razões e 

soluções devem ser sucintas, precisas e claras. 

- Cada slide deverá conter no máximo 200 palavras (Fonte: Times New Roman / tamanho 

16 ou 18). 
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