
Aula de consumo consciente no supermercado 
 
A rede de hipermercados Extra convida estudantes para receberem uma aula sobre consumo 
consciente dentro de suas lojas. 
 
A rede de hipermercados Extra vai receber alunos de escolas do entorno de suas unidades 
para ajudar na conscientização sobre a importância do consumo consciente, com destaque 
para o tema da reciclagem. O projeto, chamado “A Escola vai ao Extra”, que já teve outras 
edições em anos anteriores, reinicia em outubro, desta vez com o apoio e fornecimento de 
conteúdo do Instituto Akatu, de quem o Extra, como parte do Grupo Pão de Açúcar, é Parceiro 
Estratégico.  
 
O objetivo do projeto é suprir as crianças e suas famílias de informações para embasar 
escolhas conscientes na hora da compra, do uso e do descarte de produtos. 
 
No programa, os alunos visitam o Extra e conhecem os bastidores das operações do 
hipermercado. O passeio dura duas horas e meia e percorre todas as áreas da loja: desde a 
plataforma de recebimento de mercadorias, onde os alunos são informados sobre as 
embalagens e o que elas representam para o problema do lixo no mundo todo, até as seções 
do interior da loja.  
 
Uma equipe da ONG Pé na Estrada, que participa do projeto, monitora a visita e apresenta 
soluções para minimização do lixo e maneiras corretas de descarte de resíduos, além de outras 
informações importantes sobre alimentos saudáveis, certificações, produtos orgânicos, óleo de 
cozinha, pneus, roupas e eletrodomésticos, entre vários outros temas. 
 
Na etapa final da visita, os alunos vão à área onde o Extra dá uma destinação adequada aos 
resíduos de papelão, plástico e isopor – o Extra tem acordo com várias cooperativas que 
reciclam e reutilizam esses materiais, evitando o descarte na natureza.O isopor, por exemplo, 
normalmente apresenta dificuldades em ser reciclado por conta do grande volume que ocupa, 
inviabilizando economicamente o seu reaproveitamento.  
 
A solução encontrada pelo Extra foi enviar seus resíduos de isopor a uma cooperativa que 
fabrica molduras de quadros a partir do material. Nesse local, os estudantes também 
aprendem mais sobre reciclagem, como por exemplo a importância desse processo, como ele 
pode gerar impactos positivos sobre o meio ambiente, o que pode e não pode ser reciclado e 
como encaminhar o lixo para a reciclagem. Ao final da visita, os alunos recebem um folheto 
com informações sobre reciclagem e outros temas vistos durante o passeio. 
 
Cada visita conta com a participação de cerca de 45 pessoas, entre alunos e professores. A 
expectativa dos organizadores é de que, até o fim do ano, 20 mil estudantes tenham visitado 
as dez unidades participantes do programa, localizadas em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e São José dos Campos (SP). 
 
O programa “Escola vai ao Extra” foi implantado inicialmente em abril de 2003 e, desde então, 
segundo a própria empresa, já recebeu cerca de 67 mil estudantes. 
 
Serviço: 
 
Lista completa de lojas: 
São Paulo - Extra Morumbi e Extra Ricardo Jaffet 
Belo Horizonte - Extra Minas Shopping e Extra Belvedere 
São José dos Campos - Extra Colinas e Extra São José dos Campos 
Brasília - Extra Brasília Norte e Extra Brasília Sul 
Fortaleza - Extra Fortaleza e Extra Montese 
 
As escolas e alunos interessados devem fazer as inscrições pelo 0800-773-2672. 
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