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“Consumo consciente” 

» O consumo “deve” contribuir para a 

sustentabilidade do Planeta, uma 

vez que todo o consumo causa 

impactos (positivos e negativos). 

 

» Ao ter consciência desses impactos 

na hora de escolher “o que 

comprar”, “de quem comprar” e 

definir a forma de usar e excluir o 

que já não serve, o consumidor 

pode aumentar os impactos 

positivos e diminuir os impactos 

negativos. 
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Certificações 
 

ISO 

9001:2000 

Todas as unidades da  

Faber-Castell são  

certificadas com a norma  

ISO 9001:2000 

(garantia de qualidade dos  

processos e produtos) 

EMPRESA AMIGA 

DA CRIANÇA 
Garante que a  

Faber-Castell  não utiliza  
trabalho infantil  

na sua cadeia produtiva 

ISO 14001 
Todas as unidades da  

Faber-Castell possuem  

um sistema de gestão  

ambiental certificado 

(não prejudica o 

meio ambiente) 

INMETRO 
Comprova a segurança de  

produtos destinados ao  

público infantil 

Garantia que a madeira utilizada,  

é obtida de forma renovável e  

sustentada,  

contribuindo para a preservação  

do meio ambiente. 

FSC 
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Pioneira em proteção climática:  
pegada de carbono neutro 

 

» As emissões anuais de CO2 das 

fábricas da Faber-Castell, em todo o 

Mundo, são neutralizadas pelas suas 

florestas no Brasil 

 

» A Faber-Castell compensa 100% de 

toda a emissão do Grupo Faber-

Castell no Mundo 

 

» A Faber-Castell foi certificada pela 

TÜV Rheinland, com base na norma 

internacional ISO 14064, como 

Empresa neutra em emissões de 

carbono 
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Ecologicamente correta 

“Plantar por um futuro melhor, não só árvores, mas também a 

consciencialização de preserver, é a filosofia da Faber-Castell. 

 

Afinal, uma Empresa que atua fortemente na esfera educacional, tem que dar o 

exemplo a ser seguido.” 

   QUALIDADE          SOCIAL       AMBIENTAL + + 
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Ecologicamente correta, em todas as áreas de 
atuação! 
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Desafio Escolas  

Banda Desenhada “O Ciclo do Eco-lápis”  

 

Perceber o ciclo de vida do Eco-Lápis – percurso que a 

madeira percorre até se transformar num lápis (através do 

estudo do material fornecido: Brochura + cartaz ciclo do Lápis); 

 

Criação de uma história, em banda desenhada, sobre o 

ciclo do Eco-Lápis Faber-Castell (2 pranchas tamanho A3 

ou A2); 

 

Incluir na história a a personagem “Eco-Lápis” (criada 

pelos alunos); 
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Desafio Escolas  

Banda Desenhada “O Ciclo do Eco-lápis”  

 

Destinatários: 

 

Escalão 1 – Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo 

 

Escalão 2 – Escolas do 2º e 3º Ciclo 

 

Escalão 3 – Secundário, Profissional e Superior 
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Desafio Escolas  

Banda Desenhada “O Ciclo do Eco-lápis”  

Objetivo: 

 

Sensibilizar para a escolha e 

utilização de produtos, que 

são produzidos de forma 

sustentável, com total 

preservação do ambiente 
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UM COMPROMISSO COM O CONSUMIDOR 
E COM O MEIO AMBIENTE 


