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As memórias que remetem aos meus estudos na juventude são marcadas  
por momentos prazerosos. Gostava muito de estudar e descobrir como tudo 
funcionava.  Como a mais velha da vizinhança, pegava a molecada para  
irmos todos juntos para a escola.

Para a minha família e para mim, a educação sempre foi parte  
fundamental na formação das pessoas. Estudei a minha vida toda em  
escolas públicas em Campinas, passei pelo Orosimbo Maia, Culto à Ciência 
e Unicamp, onde, além de ter acesso a um ensino de qualidade, convivi com 
professores e colegas que influenciaram e ainda estão muito presentes em 
minha vida contribuindo para chegarmos até aqui. 

Dessas vivências nasceu o desejo de um programa como o Conexão Social 
Sindivarejista que se fundamenta em três eixos de atuação: memória,  
educação e comunicação. Acreditamos que a partir da educação podemos 
despertar consciências, preparar lideranças e capacitar cidadãos para a  
construção de um desenvolvimento mais sustentável. É assim que chegamos 
até vocês.

O Caderno do Professor que acompanha a Revista Conexão Social 
Sindivarejista – Orçamento Familiar tem a intenção de inspirar e  
envolver vocês educadores na multiplicação do programa. 

É o início de um caminhar que se dá através da participação, das trocas  
de experiências e do compartilhamento de aprendizagens e saberes.

Sabemos que o caminho não é fácil, mas também é bastante recompensador.

Sanae Murayama Saito 
Presidente do Sindivarejista  
Sindicato do Comércio Varejista  
de Campinas e Região

“Caminhante não há 
caminho, se faz caminho  
ao andar”

Antonio Machado 
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O programa de sustentabilidade para o varejo, Conexão Social Sindivare-
jista, foi criado a partir do fortalecimento de um projeto que se iniciou em 
2006.

Nossa história começou com o lançamento de um portal com o objetivo de 
promover e desenvolver uma cultura de gestão para a responsabilidade  
social e sustentabilidade na Região Metropolitana de Campinas - RMC.

De 2007 a 2009, essa teia de relações se amplia com a articulação e a  
construção de alianças intersetoriais. Entre os encontros e oficinas  
promovidos, destaca-se a organização junto ao Instituto Ethos, do  
programa INTERNETHOS em Campinas, que envolveu 85 empresas da 
região, além das duas edições da Conferência Regional de Responsabili-
dade Social do Varejo (2007 e 2008) que mobilizou 40 especialistas e teve a 
participação de cerca de 600 pessoas. 

Em 2010 o programa se consolida a partir da prática de suas ações de 
memória, educação e comunicação realizadas na região do Ouro Verde em 
Campinas, onde foram envolvidos comerciantes varejistas, funcionários, 
fornecedores, escolas, comunidade local, ONGs, poder público, sindicatos 
e instituições parceiras. 

Objetivo principal
Com o intuito de sensibilizar e mobilizar empresas do varejo e consumi-
dores a incorporar no dia-a-dia práticas mais sustentáveis,o Conexão Social 
Sindivarejista reconhece o papel fundamental do varejo para a mudança da 
forma que consumimos e os impactos que podem ser causados no meio 
ambiente e na sociedade.

Eixos de atuação  
O programa Conexão Social Sindivarejista está estruturado em três eixos de 
atuação: Memória, Educação e Comunicação. 
As ações de memória buscam destacar histórias que contribuem para  o 
fortalecimento do desenvolvimento local, de modo que a comunidade  
reconheça e valorize a importância do comércio varejista. Na educação, 
nossas estratégias visam despertar para a transformação através de  
linguagens simples e objetivas, acompanhadas de materiais e atividades 
lúdicas, sempre que possível, e ilustradas com exemplos reais.  
Consideramos a comunicação uma forma de multiplicar as ações  
desenvolvidas, compartilhando o conhecimento produzido e os resultados 
em espaços públicos, eventos e na internet.

“O que é história oral? 

É um método? Uma disci-
plina? Um tema novo? Na 
minha opinião, é uma abor-
dagem muito mais ampla: é 
a interpretação da história, 
das sociedades e das cul-
turas por meio da escuta e 
do registro da história de 
vida das pessoas. 

E a habilidade fundamental 
na história oral é aprender a 
escutar.”

Paul Thompson 

O Programa
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Memória do varejo 
Histórias que fortalecem o desenvolvimento
 
Através de uma parceria que viabilizou a transferência de tecnologia social, 
aprendemos com o Museu da Pessoa que todos têm uma história e que essa 
história tem valor. 

A partir da premissa que a memória é um precioso instrumento para a  
construção da história da localidade, buscamos, através do registro das 
histórias orais, democratizar a memória do varejo, reconhecendo o valor 
dos comerciantes varejistas que contribuem e atuam enquanto agentes de 
desenvolvimento social (geração de trabalho e renda) e como testemunhas 
das mudanças do consumo e das relações sociais no espaço urbano  
(relações entre produção, consumo, comportamento, modos de vida).

Relatar essas experiências é fundamental para romper barreiras e impul-
sionar processos de mudanças das relações sociais, políticas e econômi-
cas. Além disso, acreditamos que o grupo que conta sua história percebe 
a dimensão de suas realizações, reafirma sua capacidade de participação e 
transformação e pode se constituir em uma forte rede de atuação local.

Educação para a sustentabilidade 
Despertar para a transformação
 
A educação é um fator preponderante para que possamos superar os desa-
fios atuais, transformando-os em oportunidades de inovação e crescimento 
que resultem em uma perspectiva mais sustentável para o presente. Bus-
camos a ampliação do olhar das pessoas através da sensibilização a partir de 
diferentes métodos pedagógicos – arte, experiências, diálogos e debates – 
direcionados para os diferentes grupos que integram cada localidade, prin-
cipalmente crianças e jovens.

Consideramos uma visão fundada em três dimensões:

	 •	Social	–	bem-estar	humano	e	a	qualidade	de	vida;

	 •	Econômica	–	gestão	mais	eficiente	dos	recursos;

	 •	Ambiental	–	diminuição	dos	impactos	sobre	o	meio	ambiente.

Nas ações de educação para a sustentabilidade são desenvolvidas oficinas 
de consumo sustentável, orçamento familiar, fotografia e arte com materiais 
recicláveis para os diversos públicos da comunidade – entre eles, professo-
res e alunos, jovens, varejistas e seus funcionários.

Estas ações visam consolidar a missão e promover os valores que orientam 
a gestão do Sindivarejista junto aos seus representados e à sociedade que atua.

Segundo a UNESCO, a 
educação para o desenvolvi-
mento sustentável trata-se 
principalmente da questão 
de valores, onde o respeito 
é o tema central: respeito 
pelos outros (incluindo ge-
rações presentes e futuras), 
respeito pela diferença e 
pela diversidade, pelo meio 
ambiente e pelos recursos 
do planeta que habitamos.   
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Comunicação 
Conhecimento que se multiplica
 
Entendemos a comunicação como um processo de democratização do 
conhecimento. Considerando este princípio, nossas ações de comunicação 
visam compartilhar conceitos, estratégias e produtos gerados por nós e pela 
nossa rede de parceiros. Todo material produzido pelo projeto tem acesso 
livre para o uso e reprodução do seu conteúdo, desde que seja citada sua 
fonte e autoria (creativecommons).

Queremos que o conhecimento produzido pelo projeto aproxime o discur-
so da prática, inspirando pessoas e organizações a praticarem ações de sus-
tentabilidade. Acreditamos que através da divulgação de exemplos concre-
tos podemos estimular as pessoas a pensarem criticamente e a rever a sua 
conduta no dia-a-dia.
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Como atuamos nas escolas

Acreditamos que a construção de projetos nas escolas requer um diálogo 
aberto e permanente com os educadores, mas, sobretudo, é importante  
valorizar as experiências pedagógicas e especificidades socioculturais de 
cada escola. 

A parceria se realiza de fato quando criamos espaços de trocas e  
intercâmbio de ideias, compartilhando estratégias e recursos pedagógicos.  
Orientados por este pensamento, nosso caminhar com os educadores 
começa com a apresentação do projeto para a direção e coordenação  
pedagógica da  escola, explicando os objetivos, conceitos, estratégias e  
materiais que trabalhamos. Em seguida, solicitamos uma avaliação do  
projeto junto aos professores e se desejam fazer a parceria. Por fim,  
definimos uma agenda de atividades que esteja em consonância com a  
disponibilidade dos educadores.

A primeira atividade na escola é a oficina para os professores. Nela bus-
camos o alinhamento de conceitos, a vivência da metodologia e estratégias 
pedagógicas propostas pelo Conexão Social Sindivarejista, bem como a 
apresentação de sugestões de atividades e material de pesquisa (livros, sites, 
vídeos). Todo conteúdo está neste Caderno do Professor, que é entregue 
aos educadores no final da atividade.

Após esta oficina, os professores desenvolvem projetos e atividades 
pedagógicas a partir dos temas explorados pela  Revista Conexão Social 
Sindivarejista, Rap do Orçamento Familiar, Jogo do Consumo Sustentável 
e Caderneta do Orçamento Familiar.

“Mestre não é quem 
sempre ensina, mas 
quem de repente 
aprende.”

Guimarães Rosa
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Os conceitos que nos orientam

Orçamento Familiar:  
Ferramenta para a prática do Consumo Sustentável
Para facilitar o entendimento e a compreensão da necessidade de inserir  
o tema do consumo sustentável nas nossas ações diárias, desenvolvemos 
um material relacionado ao tema do orçamento familiar. Tendo como fio  
condutor o desenvolvimento de atividades, produtos e conteúdos que  
possam evidenciar a importância de conhecermos e planejarmos as  
nossas finanças. 

Definindo orçamento familiar
A organização do orçamento familiar implica em sabermos exatamente 
quais são os nossos recursos disponíveis - RECEITAS - e as nossas  
responsabilidades financeiras assumidas - DESPESAS. É importante  
colocar tudo na “ponta do lápis”.

Explorando a Revista Conexão Social
A revista conta a história da família Oliveira, 
que precisa organizar o seu orçamento para  
atender as diferentes necessidades de  
cada um.  
Essa situação é comum a muitas famílias,  
que precisam planejar, eleger prioridades e  
controlar mês a mês o que ganham e o que  
gastam.  Diante disso, fazer o orçamento  
familiar é uma forma de compreender,  
repensar e praticar novos hábitos de consumo.  

 
O conteúdo da revista foi dividido em três momentos:

1° momento - Repensar e planejar antes da compra 
“Será que realmente eu preciso disso?” - Esta questão deve ser sempre  
levantada antes da efetivação de uma compra. É fundamental ter este  
momento de reflexão para levarmos em consideração alguns pontos: 

Temos dinheiro suficiente?  Vamos comprometer outras despesas já  
assumidas anteriormente?  

Levando em consideração este primeiro momento anterior à compra, 
podemos controlar a ansiedade e agirmos com consciência.  
Planejar nossas despesas dentro das nossas possibilidades.  
Mas para que o orçamento familiar seja eficaz é fundamental que tenha  
a participação de todos da casa.

Nas primeiras páginas da revista enfatizamos este momento anterior a  
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compra. Cada um dos membros da família Oliveira, com suas  
diferentes necessidades de consumo, precisa organizar suas despesas  
e ter claro onde está gastando o seu dinheiro.

Este conteúdo está sendo 
trabalhado nas páginas 3, 4, 
5 e 6 da revista  acompanha-
do de brincadeiras (Valor das 
coisas, Cruzadinha do orça-
mento e Sete erros) que o 
professor poderá realizar  
novas atividades que  
explorem de forma criativa este tema através da realização de ações inéditas 
ou que já estejam sendo desenvolvidas pela escola.

Na página 6 foram destacadas algumas dicas para facilitar e viabilizar o 
planejamento financeiro. As dicas iniciam em uma dimensão individual -  
O que eu posso fazer, seguindo para a dimensão relacional - O que a família 
pode fazer, onde a soma dessas ações irão refletir numa dimensão coletiva - 
no bairro onde vivemos, beneficiando a todos.

2° momento - Reduzir na hora da compra 
Com tudo no papel fica muito mais fácil enxergar onde e como estamos 
gastando o nosso dinheiro.  O próximo passo é reduzir ou eliminar  
algumas despesas. Para isso, os integrantes da casa precisam elencar as  
prioridades da família e compreenderem que este é o momento de  
fazerem escolhas.

Nesta etapa poderemos nos surpreender com as alternativas que juntos  
encontraremos e perceber que nossas escolhas realmente fazem a diferença. 
Essa diferença não vai ficar apenas no nosso bolso, ela será sentida na nossa 
saúde e nas nossas relações, com nossa família, nossos amigos e com o lugar 
onde vivemos.

Na página 7 da revista apontamos algumas dicas para conseguirmos mais 
economia e saúde, e compreendermos o impacto das nossas escolhas na 
hora da compra. Nas páginas centrais da revista (8 e 9) a ilustração de um 
supermercado destaca alguns pontos que precisamos ficar atentos.   
A dica mais importante é fazer a lista antes de ir às compras, pois a  
alimentação tem um peso significativo no orçamento de uma família.  
É uma grande oportunidade de colocar em prática o que foi planejado, de 
comprar somente o necessário, evitar desperdícios e ainda optar por uma 
alimentação mais saudável e econômica. 

3° momento - Reutilizar e reciclar depois da compra 
É hora de fazer as contas e perceber que estamos no caminho certo.  
Depois de planejar e ir às compras, chega o momento de colocar em  
prática o que aprendemos. Vamos perceber que saúde financeira pode ter 
muito mais relações do que sugere o próprio nome.
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Nesta reta final da revista buscamos relacionar o quanto podemos  
economizar sem perder na qualidade dos alimentos, na  
diversidade dos produtos e na criatividade das refeições.  
Nas páginas 10 e 11 buscamos destacar o quanto é importante 
conhecermos melhor os alimentos (frutas, legumes e verdu-
ras), como podemos utilizá-los de forma balanceada  
e criativa.  

A pirâmide alimentar que está na página 11 é uma ótima 
referência para planejarmos um cardápio equilibrado e 
saudável para a família (fonte: PHILIPPI, S.T. et al 2009 - 
Dieta 2000 Kcal/dia).  
Os alimentos que estão próximos da base da pirâmide 
devem estar presentes na maior parte das refeições e os 
que estão no topo devem ser consumidos em menor 
quantidade. A dica é abusar da diversidade e controlar 
as porções. Para ingerir diariamente porções de frutas, 
legumes e verduras precisamos de uma referência de 
quanto equivale uma porção:

FRUTAS 

      2 unidades pequenas  
      ameixa, pêssego, carambola, caju, kiwi, nectarina 
 
      1 unidade média  
       banana, laranja, maçã, pêra, mexerica, caqui, goiaba 
 
       ½ unidade  
      mamão papaia, manga, fruta do conde 
 
      1 fatia média  
      abacaxi, melancia, melão 
  
      1 xícara de chá  
      morango, uva, jaca, jabuticaba e cereja 

LEGUMES 
 
     Crus:  
     1 xícara de chá  
     cenoura, rabanete, beterraba, chuchu, pepino, nabo, abobrinha 
 
     Cozidos:  
     1 xícara de chá  
     chuchu, berinjela, abobrinha, cenoura, abóbora, brócolis, nabo,  
     quiabo, jiló, beterraba, vagem, ervilha torta, maxixe, couve-flor
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VERDURAS 
   Crus:  
   1 pires de chá  
   alface, acelga, agrião, rúcula, escarola, repolho, couve-manteiga 
 
   Cozidos:  
   1 pires de chá  
   espinafre, almeirão, repolho, escarola (chicória), mostarda,  
   couve-manteiga, acelga 

   *Em caso de dietas específicas e ou restrição alimentar consulte um nutricionista.

Seguindo para os conteúdos das páginas 12 e 13 enfatizamos que pequenas 
atitudes podem fazer muita diferença ao longo do tempo e que a participa-
ção de todos neste processo de mudança é fundamental. 

Várias atividades desenvolvidas na revista sugerem a interrelação entre a 
casa, a escola e o bairro. Nosso objetivo é que os alunos entendam que  
esses espaços estão integrados e que o aprendizado pode ser vivenciado e 
compartilhado por todos, não se restringindo apenas ao convívio escolar.

Buscando aproximar as ações sugeridas na revista à realidade 
dos alunos e suas necessidades, criamos o blog do Júlio -  
www.conexaosocial.org.br/blogdojulio que tem mais  
informações a serem exploradas, sugestões de leitura, filmes, 
links, um espaço de troca utilizando-se da linguagem  
comum aos jovens e adolescentes. 

 

Na página 14, através da brincadeira do labirinto, buscamos demostrar que 
depois de alcançar o objetivo de organizar o orçamento familiar e adequar 
despesas e receitas da família, os Oliveira têm vários motivos para  
comemorar. Além disso, eles têm boas alternativas do que fazer com o  
dinheiro economizado. Mais uma vez é hora de juntos tomarmos mais  
uma importante decisão.

Na página 15 apresentamos o Rap do Orçamento Familiar, música que 
a Professora Poupança e seu companheiro Professor Gastão utilizam para  
ensinar de forma divertida de onde vem e para onde vai o dinheiro em nos-
sa casa. Através do Rap os alunos conseguem perceber as ações que podem 
fazer para economizar, cuidar da saúde e proteger o meio ambiente.  
A música pode ser ouvida através do Blog do Júlio no link:

www.conexaosocial.org.br/blogdojulio/downloads.php
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O que vem junto com a revista 

Jogo do Consumo Sustentável
Pensando em desenvolver de maneira lúdica, atrati-
va e de fácil entendimento, desenvolvemos um Jogo 
de tabuleiro - Jogo do Consumo Sustentável – em 
que o aluno percorrerá um caminho que inicia e 
termina na casa da família Oliveira. Nesse percur-
so ele percorrerá o bairro onde os personagens vi-
vem e passará por diversas situações que exempli-
ficam o que é na prática o consumo sustentável. 

Dessa maneira esperamos que esse conceito seja 
vivenciado e compreendido por todos os jogadores.  
Então, o que é consumo sustentável para o Conexão Social?

 
Consumo sustentável é a compreensão de que as escolhas de consumo de 
cada e qualquer cidadão, empresas, órgãos públicos e privados, organiza-
ções e demais instituições estão inter-relacionadas gerando ações e reações 
que desencadeiam novas ações e reações de uma forma cíclica. 

Nossas escolhas serão sempre responsáveis pela construção ou não, de um 
mundo mais sustentável, um lugar melhor para todos.  
Assim, a escolha de uma simples camiseta deve-se levar em consideração 
todo o caminho percorrido por este produto, desde o plantio do algodão 
até o seu descarte final.

fo
nt
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Caderneta do Orçamento Familiar
Para facilitar o controle do orçamento familiar entregaremos também  
uma caderneta, que ajudará a organizar as contas da família. Ela possui  
uma planilha onde poderão ser anotadas as receitas e despesas mês a 
mês. Na página 15 da revista você encontrará algumas dicas de como 
utilizar melhor essa ferramenta.
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A metodologia  
do nosso caminhar
 
Nossa metodologia é fundamentada em três eixos: a sensibilização,  
a conscientização e a prática dos públicos envolvidos, objetivando:

 . valorizar os conhecimentos e vivências prévias,

 . agregar novos conhecimentos,

 . auxiliar na formação de agentes de transformação em suas  
   diferentes áreas de atuação.

Sendo assim, buscamos destacar a importância dos temas desenvolvidos,  
a interrelação entre eles, o impacto gerado pelas ações individuais e  
coletivas, a capacidade de organização e mobilização das pessoas e por fim, 
a necessidade de exemplos concretos para a mudança de comportamentos.

Os temas propostos na revista têm como propósito gerar mudanças no 
comportamento de indivíduos, das famílias e do bairro através da  
utilização do orçamento familiar como ferramenta que viabiliza a  
construção de relações sociais em prol do consumo sustentável.

Nossa equipe se considera facilitadora na mediação dos processos de  
aprendizagem que buscam:

 . despertar o interesse para que as informações se aproximem da  
   sua realidade e façam sentido no cotidiano (sensibilização);

 . ampliar o conhecimento dos participantes (conscientização);

 . aplicar o conhecimento construído a partir de ações individuais  
   e coletivas nos diferentes espaços de sociabilidade (prática).

O objetivo do nosso trabalho com os professores é “fazer junto”, de modo 
que o projeto seja também dos educadores, e para ser de fato, todos pre-
cisam colocar a mão na massa. Consideramos o educador como facilita-
dor do processo de aprendizagem, onde a sua postura será de conduzir os 
alunos a refletirem o que sabem sobre o tema, o que precisam saber mais, 
como organizar esses novos saberes, como colocá-los em prática e por fim 
como compartilhar o que foi aprendido com os outros.

Assim, propomos que os planos de aulas das diferentes disciplinas sejam  
estruturados considerando os seguintes passos:

1º passo: O que eu sei sobre o tema? (sensibilização)
Explorar o que os alunos sabem sobre o tema proposto. O que já ouviram 
falar ou vivenciaram.  Várias estratégias podem ser utilizadas para isso.  
O professor pode solicitar um pequeno texto ou desenho.  
Ou simplesmente pedir que o aluno fale e em seguida anotar no quadro 
uma frase que sintetize o que foi dito.  A partir desse registro é possível  
suscitar vários questionamentos, como: quem já viveu isso?, quem pensa 
assim?, quem discorda?, o que isso tem a ver com?

“Democracia?  
É dar, a todos, o mesmo 
ponto de partida. 
Quanto ao ponto de 
chegada, isso depende de 
cada um.”

Mário Quintana



18

Uma dica importante é utilizar estratégias de sensibilização, como  
dinâmicas de grupos, que são muito eficientes para motivar os alunos a  
refletirem sobre os temas. 

2º passo: O que mais preciso aprender? (pesquisa)
Nesse momento o professor apresenta novas informações referentes ao 
tema e conduz os alunos a explorarem novas fontes de saberes, ou seja, 
suscita a pesquisa. A busca por novas informações, o pesquisar, poderá ser 
através de revistas, livros, filmes, sites, entrevistas etc. Nesse sentindo,  
a revista Conexão Social - Orçamento Familiar e o Jogo do Consumo  
Sustentável são fontes de pesquisa, onde vocês encontrarão conceitos e  
algumas atividades lúdicas.

3º passo: Como organizar o que eu aprendi? (registro)
Considerando o que eu sabia somado com o que aprendi, agora é hora de 
organizar esse conhecimento, ou seja, registrar. Esse registro pode ter vários 
formatos como: desenhos, textos, histórias em quadrinhos, charges,  
artesanatos, cartazes etc. É uma boa hora de despertar a criatividade,  
utilizando os recursos disponíveis e explorando as linguagens que os  
alunos gostam e se identificam. 

4º passo: Como praticar o que aprendi? (prática)
Agora é hora de provocar os alunos a colocarem em prática o que foi  
aprendido. Uma boa dica é começar pelo espaço da sala da aula, levantando 
a seguinte questão: o que podemos fazer aqui? Gandhi disse: “Seja a  
mudança que você quer ver no mundo”. Parafraseando o grande líder  
indiano diríamos: façamos as mudanças na sala que queremos para a escola. 
Uma ideia seria a redução do desperdício de papel. Sabemos que os alunos 
adoram fazer bolinhas de papel. E na casa deles, o que é possível fazer?  
Reduzir o desperdício de energia e água, além de fazer a coleta seletiva,  
é uma ação simples de implantar. Vamos desafiá-los?

5º passo: Como vou compartilhar o que aprendi?  
(divulgação)
Divulgar as ações e os produtos desenvolvidos é uma forma de  
compartilhar os conhecimentos e de sensibilizar os outros a refletir e a 
praticar ações sustentáveis. Nossa expectativa é que ações desenvolvidas  
pelos professores e alunos sejam divulgadas no espaço escolar, no site do 
projeto e na exposição que faremos no bairro. 
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Sugestões de Projetos 
 
As sugestões de atividades foram pensadas de forma que as diferentes  
disciplinas possam utilizá-las como temas geradores de projetos pedagógi-
cos. Nossa expectativa é que elas possibilitem a integração de conteúdos, 
onde os professores possam trabalhar de forma integrada e interdisciplinar. 

Esperamos também que as atividades sugeridas sirvam de inspiração, que 
sejam adaptadas e recriadas considerando as especificidades de tempo e  
espaço, de recursos materiais e humanos. 

Assim, quantas horas serão dedicadas às atividades, quais os materiais que 
serão utilizados, bem como os conteúdos serão relacionados aos temas  
propostos são decisões que serão tomadas a partir do planejamento  
individual ou coletivo dos professores. 

Caso haja dúvidas em relação ao desenvolvimento de alguma atividade,  
a equipe do Conexão Social se coloca à disposição dos professores,  
durante o período de aplicação do projeto na escola, para orientações e  
esclarecimentos. Os professores poderão nos contactar através do e-mail: 
apoiopedagogico@conexaosocial.org.br

Projeto 1

Consumo sustentável 
O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos compreendam o que 
é o consumo sustentável a partir da identificação dos impactos positivos e 
negativos do consumo, de modo que eles possam constatar como podemos 
interferir na cadeia produtiva de um produto e como nossas escolhas po-
dem desencadear mudanças nos processos produtivos.

1º passo: Minhas escolhas podem fazer a diferença 
Quando eu consumo, adquiro um produto, que impactos eu provoco?  
Essa é a questão central para promover o debate com os alunos. 

As minhas escolhas provocam impactos sociais, econômicos e ambientais. 
No ato da compra podemos gerar impactos que beneficiam pessoas  
(social), melhorar a gestão dos recursos financeiros (econômico) e  
diminuir os impactos no meio ambiente (ambiental). 

Aqui podemos lançar a seguinte pergunta para os alunos:  
Quando eu compro uma camiseta quais os impactos que eu provoco?

O professor pode desenhar uma camiseta no quadro e anotar as  
contribuições dos alunos. Nesse momento o importante é valorizar o que 
os alunos sabem sobre o tema e promover um debate a partir das informa-
ções que eles possuem.
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É importante também explorar os espaços de vida dos alunos, trabalhando 
as relações sociais, econômicas e ambientais que ocorrem na casa, na escola 
e no bairro.  

2º passo: Vamos aprender mais sobre o Consumo Sustentável 
Para ampliar o conhecimento acerca do tema, o professor pode utilizar o 
jogo do Consumo Sustentável e explorar os conteúdos iniciais da revista 
Conexão Social. 

No jogo, os alunos caminharão por um percurso onde eles encontrarão 
várias situações e informações que os ajudarão a compreender o que é o 
consumo sustentável. Nele os alunos encontrarão também os conceitos e 
um diagrama da cadeia produtiva de uma camiseta.

Na revista, os alunos conhecerão a família Oliveira e os seus dilemas de 
consumo. Eles poderão, em grupo, com o auxílio do professor, conhecer  
o que pode ser feito para diminuir os impactos do consumo colocando  
em prática o orçamento familiar. 

3º passo: A história dos produtos 
É o momento de registrar o que foi aprendido. Uma sugestão é fazer uma 
história em quadrinhos que conta a vida de um produto. Sugerimos que os 
alunos façam esse trabalho em grupo de 2 a 4 integrantes. Eles elegem um 
produto, produzem um diagrama da cadeia produtiva e em seguida criam  
a história em quadrinhos.

4º passo: Praticar o consumo sustentável 
O desafio é estimular que os alunos adotem atitudes de consumo susten-
tável na casa, na escola e no bairro. Que tal propor que reduzam o consumo 
de papel e mantenham a sala limpa? Não jogar papel no chão e acabar com 
as bolinhas de papel é um bom começo. Vamos desafiá-los! É importante 
definir metas de redução que possam ser verificadas. 

O professor junto com os alunos pode ao final de cada aula dar uma nota de 
0 a 10 sobre a limpeza da sala, estipulando uma escala de avaliação (10: óti-
mo, 9 a 8: muito bom, 6 a 7: bom, abaixo de 5: ruim).  
Assim podem acompanhar o desempenho semanalmente. 

5º passo: Divulgando o que aprendemos 
Compartilhar com os demais alunos da escola o que foi aprendido é outra 
etapa importante. Fazer uma exposição das histórias em quadrinhos no  
corredor da escola é uma boa estratégia, bem como divulgar a melhoria na 
limpeza da sala. 
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Projeto 2

Orçamento Familiar 
Praticar o orçamento familiar é uma forma de promover o consumo  
sustentável. Planejar o uso do dinheiro na nossa casa além de ser bom  
para o bolso pode ser também para a nossa saúde, para as pessoas e o  
meio ambiente. Assim conhecer de onde vem o dinheiro, para onde ele vai,  
o que é mais barato e saudável, o que gera menos resíduo e poluição,  
são formas de colaborar na construção de uma sociedade com mais  
qualidade de vida.  

1º passo: O que é orçamento familiar para os alunos 
O que os alunos sabem sobre orçamento familiar? Uma boa forma de  
promover essa discussão é fazer duas perguntar básicas: de onde vem o  
dinheiro que paga as contas da sua casa? Esse dinheiro é gasto em que? 

O professor pode dividir o quadro em duas partes, de um lado escrever a 
palavra RECEITA e do outro a palavra DESPESA, classificando as  
informações que os alunos apresentarem. Dessa forma, fica fácil de  
visualizar e explorar as diferenças e as relações. 

2º passo: Vamos aprender mais sobre o orçamento familiar 
Nas páginas 4 e 5 da revista Conexão Social os alunos aprenderão as  
partes que formam o orçamento familiar e dicas de como organizar  
as contas. Além dos conceitos, existem duas brincadeiras (O valor  
das coisas e a Cruzadinha do orçamento) que ajudarão os alunos  
a compreender melhor o que eles significam. 

Nas páginas 6 e 7, eles aprenderão mais dicas de economia,   
de como evitar desperdícios, de como individualmente e em  
família podem gerar benefícios para todos, e como devem proceder  
antes e durante as compras, de modo que gerem economia, saúde e  
benefícios ambientais. Também existem duas brincadeiras ( Jogo dos 7 er-
ros e Escolher bem faz a diferença) que os ajudarão nesse aprendizado.    

3º passo: Como é o orçamento da minha casa? 
A sugestão é que os alunos façam uma pesquisa em casa onde anotarão a 
origem do dinheiro (receita) e o destino dele (despesa), utilizando para 
 isso a caderneta do Orçamento Familiar. Em seguida, com a ajuda dos  
pais, eles terão que apontar quais despesas que poderão ser reduzidas ou 
cortadas. O professor pode solicitar um texto onde eles descreverão como 
foi esse processo, ou seja, uma pequena história de como foi a conversa na 
família, destacando o que eles consideraram mais fácil e mais difícil de  
reduzir e cortar. 
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4º passo: Praticar o orçamento familiar 
A energia elétrica é uma importante despesa do orçamento familiar.  
O chuveiro é o aparelho elétrico que mais consome energia nas nossas  
casas. Banhos mais ligeiros resultam em grande economia. Além de reduzir 
o tempo do banho, podemos fazer várias outras pequenas ações nas  
nossas casas. Que tal desafiarmos os alunos a definirem um plano de ação 
que evite desperdícios, uma espécie de agenda anti-desperdício.  
A pergunta é: o que você e as pessoas que moram na sua casa podem fazer 
para reduzir o desperdício de energia, água e alimentos?

5º passo: Divulgando o que aprendemos 
A divulgação dos resultados dessa atividade pode ser feita através de  
cartazes que apresentem dicas de consumo, ou que tenha desenhos ou  
figuras que ilustrem essas práticas. Os alunos também podem criar charges, 
tratando de forma cômica situações que geram desperdício. 



Re
vi

sta
 C

on
ex

ão
 S

oc
ia

l S
in

di
va

re
jis

ta
 - 

O
rç

am
en

to
 F

am
ili

ar
C

ad
er

no
 d

o 
Pr

of
es

so
r

23

Projeto 3

Compra econômica e saudável
Nas páginas centrais da revista há uma ilustração de um supermercado 
onde os alunos encontrarão dicas de consumo sustentável e poderão  
fazer uma lista de compras. O objetivo é que eles reflitam sobre como  
as nossas escolhas podem impactar de forma positiva ou negativa o  
orçamento e a saúde da família. 

1º passo: Como é feita a compra no supermercado? 
Antes de trabalhar as dicas e as atividades que estão no supermercado da  
revista é importante diagnosticar como os alunos se comportam quando 
vão às compras, sejam sozinhos ou com suas famílias.  O professor pode 
lançar algumas questões para mapear esses comportamentos, como:

Sua família faz lista de compras antes de ir ao supermercado?

A família costuma comprar verduras e legumes?

Vocês utilizam muitas sacolas plásticas para carregar as compras?

O objetivo é promover uma reflexão inicial sobre os impactos econômicos, 
sociais e ambientais das nossas escolhas no ato da compra.

2º passo: Vamos aprender mais 
Agora é hora de explorar as informações e as atividades sugeridas na  
ilustração do supermercado. 

O professor poderá comparar as listas de compras dos alunos, selecionando 
três e escrevendo-as no quadro. Em seguida, promove-se uma reflexão  
destacando qual compra foi mais saudável e econômica. 

3º passo: Como a família faz as compras?
O professor poderá montar um roteiro de entrevista e solicitar aos  
alunos que façam uma pesquisa em casa para verificar se os pais ou  
responsáveis consideram aspectos econômicos, sociais e ambientais antes, 
durante e após as compras. 

Depois o professor poderá organizar o resultado da pesquisa no quadro 
produzindo gráficos ou tabelas, promovendo reflexões e instigando a turma 
a pensar o que pode ser feito para diminuir os impactos do consumo. 

4º passo: Como praticar o que aprendi?
Fazer a lista de compra é a principal dica para colocar em prática o que foi 
aprendido. Quando listamos o que necessitamos, considerando o que  
realmente temos de dinheiro para gastar, fica mais fácil evitar os impulsos 
de consumo. Uma boa dica é entregar aos alunos uma folha branca de  
tamanho A4 e pedir a eles que criem uma arte, fazendo uma moldura com  
desenhos que estejam relacionados ao consumo sustentável. 
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5º passo: Divulgando o que aprendemos 

Expor as listas feitas pelos alunos nos corredores da escola é uma boa  
estratégia de divulgação do que foi aprendido. Além disso, os alunos 
poderão produzir textos, paródias, charges ou ainda uma peça de teatro  
que represente situações de consumo sustentável no supermercado. 

Projeto 4

Construindo uma horta escolar
Muitos jovens crescem num mundo de brinquedos de plástico e video-
games, sem a chance de brincar na areia, na água e no barro. Acreditam que 
os alimentos vêm do supermercado e não tem a oportunidade de ver uma 
planta nascer, crescer e germinar.

No decorrer do conteúdo da revista Conexão Social trabalhamos  
algumas dicas de alimentação saudável, como sendo uma das alternativas 
que a família Oliveira encontrou para ter mais economia e saúde nas  
suas refeições.

Por isso, sugerimos o desenvolvimento de uma horta escolar que possa 
aproximar os alunos do tema alimentação saudável e despertá-los para o 
sentido prático do assunto. 

1º passo: Valorizando o nosso saber
Inicialmente uma horta pode não ser um ambiente muito atrativo, são  
insetos, terra e tarefas que podem carregar conotações negativas.  
Trabalhar com a terra pode simbolizar um trabalho sujo e sem valor.

Para que desafios como este sejam identificados e possam ser superados,  
procure levantar com seus alunos o que eles entendem do trabalho desen-
volvido em hortas. As atividades desenvolvidas em uma horta podem se 
tornar ferramentas poderosas de aprendizagem para professores e alunos. 

Faça uma rápida pesquisa oral com os alunos. Procure aguçar a curiosidade 
sobre o tema e despertar o interesse das crianças. Para isso, sugerimos as 
seguintes questões: 

De onde vêm os alimentos que chegam até suas casas?

Que tipo de hortas os alunos conhecem?

O que podemos cultivar em uma horta?

Quem já participou da organização de uma horta?

Quais as verduras, frutas e legumes que os alunos conhecem? 

O que gostam de comer? 

Quais as flores, ervas e hortaliças que conhecem? 

Algum parente ou conhecido dos alunos trabalha com jardinagem ou tem 
interesse sobre o tema? Essa(s) pessoa(s) pode(m) ajudar com a troca de 
conhecimento, doação de ferramentas e sementes?
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Fique atento: Conforme os alunos forem se manifestando, o professor 
pode aproveitar para explorar a ilustração da pirâmide alimentar que está  
na página 11 da revista. Identifique os alimentos (legumes, verduras e 
frutas) e a importância de cada um na nossa alimentação.   

2º passo: O que mais podemos aprender? 
Para começar uma horta escolar você e seus alunos irão precisar de um solo 
bom, mas acredite o solo não é um critério tão importante, pois poucos  
solos são totalmente inúteis, e a maioria pode ser reconstituída com  
métodos orgânicos.

Na escolha do local da horta levem em consideração: a proximidade com a 
sala de aula, o suprimento de água, a declividade e a segurança do terreno,  
o acesso ao local escolhido, a quantidade de sol ou sombra e a proteção 
contra ventos.  

Aproveite e peça aos alunos que busquem mais informações sobre o tipo  
de terreno onde provavelmente será a horta, quais os pontos positivos e 
negativos do local escolhido.

Procure levantar estas informações junto com seus alunos. Envolva  
ao máximo os alunos em todas as etapas da construção deste projeto,  
só assim eles estarão comprometidos com o resultado do trabalho. 

Lembre-se: Uma horta escolar pode ser um ótimo local para  
desenvolver a criatividade. Por isso, solicite aos alunos que observem a  
natureza e suas formas, dificilmente iremos encontrar formas naturais  
retangulares e retilíneas. Que tal desafiar os alunos a colocarem a “cabeça 
pra funcionar”? Estimule-os a pensarem diferentes formas para os canteiros.

Mas o que iremos plantar?

Na hora de decidir o que plantar um conselho bem simples:

1. Plantem o que gostam de comer 

2. Plantem o que gostam de cheirar

3. Plantem o que gostam de olhar

Seguindo esta direção é mais fácil garantir a satisfação de todos  
com a horta. 

Agora é ir em frente e escolher as sementes que iremos plantar.  

Que tal incluir flores, 
legumes e ervas em toda a 
horta. Além de alegrarem 
os olhos, atraem insetos 
benéficos e afastam os 
demais.
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Algumas sugestões que podem ajudar nessa escolha:

Você e seus alunos podem buscar mais informações sobre os vegetais,  
frutas e legumes que poderão ser plantados na horta. Divida a sala em 
pequenos grupos e recolham o máximo de informações para ajudar na  
hora da decisão.

Agora que já definimos o local da horta e o que plantar, é preciso decidir 
qual será o destino dos alimentos produzidos. 

Os produtos da horta serão usados para a merenda da escola? Serão  
vendidos? Serão divididos entre os participantes do projeto e levados para 
casa? Serão doados para alguma instituição do bairro?

Sempre que possível envolva todos os participantes deste projeto para  
responder as questões. Assim, ouvindo com atenção corremos menos  
riscos de errar nas decisões tomadas. 

É necessário ter algumas ferramentas para organizar e manter uma boa horta. 

Então é bom anotar e conferir a pequena lista.

Peneira: de arame, taquara, bambu ou vime, para peneirar o composto para  
as sementeiras.

Colher de jardim: para retirar as mudas sem forçar as raízes.

Garfo de fazendeiro: para preparar e revolver o composto orgânico  
na composteira.

Regador: para molhar as plantas.

Plantador: pedaço de madeira com ponta, para fazer os furos na terra,  
semear ou plantar as mudas.

Pá: para ajudar no transporte de terra, do composto e de outros materiais.

Sacho ou enxada: para auxiliar na limpeza entre as plantas se necessário.

É importante que vocês providenciem um local próximo a horta para guar-
dar as ferramentas. Oriente os alunos para que no final das atividades man-

Atenção:  
Você e seus alunos podem 
organizar uma campanha 
na comunidade  
local para doação de fer-
ramentas novas ou usadas. 

Dez vegetais fáceis de produzir 

1. Abóboras

2. Abobrinhas

3. Alface

4. Batatas

5. Cenouras

6. Milho

7. Pepinos

8. Rabanetes

9. Tomates

10. Vagens

Seis flores e ervas fáceis de produzir 

1.  Capuchinha - folhas e flores 
comestíveis que adoram o sol

2. Cebolinha – erva perene 

3. Cosmos – flor com cores vibrantes 
que atrai abelhas e borboletas 

4. Girassóis – sementes baratas e  
ótimas para a saúde. 

5. Hortelã – erva perene que gosta  
de áreas em sombra. 

6. Salsa – deve ser plantada de  
sementes em sementeiras e  
transplantada para o canteiro. 
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tenham os equipamentos limpos e organizados, isso aumenta o tempo de 
utilização das ferramentas e garante que elas estejam sempre prontas para  
a próxima atividade.

3º passo: Como organizar o que aprendemos?
Sabemos que uma sala de aula com um professor e 30 ou mais alunos  
não é o modelo ideal para a realização de uma atividade ao ar livre.  
Por isso, convide voluntários como: pais de alunos, amigos da escola,  
idosos da comunidade e outros parceiros que possam ajudá-los a colocar  
a mão na massa.

Pensando nisso organizamos algumas dicas  
para a realização das aulas no espaço da horta
Antes de iniciar as atividades incentive a formação de um círculo para  
uma breve descrição das tarefas do dia. 

Após a roda, divida a turma em grupos de até seis para a realização das  
tarefas, que podem ser: escavação de canteiros, plantio, transplante de  
mudas, colheita, compostagem ou irrigação. Caso decidam trabalhar  
com alguns voluntários (adultos) eles poderão ajudar na supervisão e  
orientação das atividades. 

Algumas experiências são mais valiosas quando seguidas de um período  
de reflexão, por isso, aproveite para criar um “diário de fazeres” da  
horta. Antes de encerrar cada aula reserve um tempo para as anotações.  
 
Você poderá estimular a realização de textos, poesias, poemas, desenhos,  
a partir das experiências vivenciadas na horta.

Ao final da aula repita o círculo para discutir as dificuldades encontradas e 
as novas ideias que surgiram. Aproveite também para destacar os animais e 
insetos que foram encontrados durante o trabalho, você pode sugerir que 
seus alunos pesquisem sobre a importância destes insetos/animais para este 
ambiente.

Agora estamos prontos para começar. 

Mas para facilitar um pouco mais sugerimos a seguir, um desenho e forma 
dos canteiros.

4º passo: Como praticar o que aprendemos?

Fazendo uma Horta Mandala
Objetivo deste formato: Proporcionar um espaço de  
aprendizagem através da horta escolar que incentive os  
alunos a experimentar novas formas geométricas,  
mais criativas e assemelhadas à natureza, tendo como  
referência o círculo, sua simbologia e seus benefícios. 
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Materiais necessários: 
. Fita métrica e barbante

. Cinza de madeira

. Pás

. Mudas

. Compasso

. Serragem

Como fazer: 
Escolha uma área onde possa caber um  
círculo com diâmetro de 9 metros.  
(Se tiver uma área maior pode tentar um diâmetro de 12 metros).

Dois alunos marcam o círculo, usando um barbante de 4,5 metros, um fica 
no centro com uma ponta e o outro marca um círculo usando cinza ou cal. 
Marque o centro com uma pedra.

A partir do centro, marque outro círculo interior, com um barbante de  
1 metro. Este será o centro da mandala. Escolha um objeto especial ou  
construa com seus alunos um elemento bonito como peça central  
neste círculo.

Agora marque outro círculo de 1,80 metros, formando então um caminho 
de 80 cm de largura.

A partir deste padrão vocês começam a marcar os canteiros de buraco de 
fechadura. Estes canteiros permitem acesso fácil às verduras sem que seja 
necessário pisá-los.

Divida o grande círculo em seis partes iguais. Estas linhas marcarão  
os caminhos.

Dois dos caminhos serão a entrada e a saída. Os outros 4 serão as entradas 
dos buracos de fechadura.

Os caminhos podem ser escavados até uns 10 centímetros de  
profundidade, colocando a terra sobre os canteiros. Depois cubra os  
caminhos com serragem, que é ótima para andar em cima e evita o  
crescimento de invasoras.

Os canteiros devem ser plantados com espécies rasteiras, espécies de baixa 
estatura e algumas altas.

Plante as “ervas de corte” próximas dos caminhos, reserve um lado dos 
caminhos para os vegetais de colheita constante e as áreas mais largas para 
aquelas de produção lenta.

Uma excelente barreira para invasoras é o confrei com o capim santo.  
Esta combinação ajuda a manter o capim fora dos canteiros.

Finalmente é hora de colocar o “mulch” e plantar as mudinhas.

Anote a data e o tipo de plantas que foram introduzidas, assim podem  
controlar o crescimento.

A jardinagem em círculos tem vários  
benefícios: é mais fácil e econômica no uso da 
água e oferece uma maior área de produção em 
relação ao espaço ocupado.

A horta mandala celebra o círculo. O círculo 
nunca termina e sempre está no princípio.

Uma mandala é desenhada na volta de um  
centro, que pode ser uma espiral de ervas,  
um tanque de pneu, um espantalho com  
vagens ou uma pequena árvore.

Mulch: É a pele do solo. 
Palavra de origem inglesa 
que em português significa 
cobertura. O mulch pode 
ser feito com uma camada 
de material orgânico  
depositado sobre o solo 
(folhas de árvores,  
serragem, casca de arroz, 
composto orgânico,  
palhada etc)  
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Dica: As atividades de construção da horta e sua manutenção poderão  
ser divididas em etapas. Isso poderá acontecer de acordo com o tempo  
disponível que terão para cada aula ao ar livre. Planejar e organizar as  
atividades pode fazer a diferença para um trabalho bem feito.

5º passo: Como compartilhar o que aprendemos? 
As experiências vivenciadas pelos professores, alunos e voluntários  
durante a preparação, efetivação e manutenção da horta podem ser  
retratadas de diferentes maneiras e em diversas disciplinas escolares. 
Aproveite algumas dicas e continue incentivando e desafiando seus  
alunos a buscarem sempre mais conhecimento.

Uma ideia simples e que pode chamar a atenção inicial de todos é  
aproveitar CD’s sucateados, que os alunos, familiares e vizinhos não  
utilizam mais, para fazerem mandalas coloridas e originais. Aproveite este 
momento para pesquisar com seus alunos a história do budismo e sua  
relação com as mandalas.

Com as mandalas prontas organize nos corredores da escola uma bonita  
exposição. Após a exposição todas as salas da escola podem ser presentea-
das com uma mandala.

Com a escola conhecendo mais sobre a mandala, sua simbologia e história, 
é hora de convidarmos todos a conhecerem a nossa horta mandala. 

Uma dica simples para divulgar a horta e seus alimentos é confeccionar 
com as crianças um display (informativo que pode ser colocado em cima 
das mesas) contendo informações sobre os alimentos colhidos na horta e 
que estão sendo utilizados nas refeições. 

Também podem ser feitos cartazes com ilustrações feitas pelos alunos sobre 
os alimentos encontrados na horta e seus benefícios. 
 
Mas se a sua escola tem pouco espaço para uma horta, ou mesmo nenhum, 
não desanime! 
Que tal pensar em uma boa alternativa?  
Você pode propor este desafio aos alunos: criar canteiros interessantes em 
pequenos espaços ou vasos. 

Mandala é uma palavra do  
Sânscrito que significa sagrado,  

ou círculo mágico. 

A mandala simboliza o todo,  
os ciclos coordenados de tempo  
e espaço, unindo o céu e a terra,  

desvendando nosso poder de cura, 
amor e paz.
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Projeto 5

Estimulando o uso  
de sacolas retornáveis
Durante o conteúdo da revista Conexão Social mostramos que a família 
Oliveira utilizou os 4 R`s (repensar, reduzir, reutilizar e reciclar) como uma 
alternativa para organizar o Orçamento familiar.

Sugerimos que incentivem a aplicação dos R’s em atividades realizadas em 
salas de aula e na comunidade, buscando inspirar os alunos a terem ideias 
inovadoras, a repensarem seus atos de consumo e suas atitudes. 

Este pode ser um bom momento para iniciarmos o diálogo sobre o quanto 
estamos desperdiçando em nossas vidas: desperdício de coisas, de tempo, 
de amigos, de relações. Desperdiçamos muito mais que bens materiais e 
não paramos para pensar, estamos ligados no “piloto automático”. 

Estimular uma discussão sobre os 4 R’s pode nos oferecer várias oportuni-
dades de reflexão, porque não pensar em alternativas para a redução do uso 
das sacolas plásticas?

1º passo: Valorizando o nosso saber
Para iniciar esta atividade você pode propor aos seus alunos que durante 
um período (dois dias ou mais), anotem o número de sacolas plásticas que 
irão receber em diferentes locais que frequentarem. Também receberão 
como missão registrar as sacolas plásticas que encontrarão pelo caminho 
que costumam fazer: de casa para escola, da escola para casa, da casa para 
a casa do amigo, para o supermercado, para o comércio local, enfim,  
é fundamental que cada aluno possa anotar quantas sacolas plásticas  
conseguiu observar e onde elas estavam jogadas.

De posse destas informações organize um quadro geral e mostre aos alunos 
o total de sacolas encontradas por todos. Com o número total levantado 
desperte a curiosidade das crianças com questões como:

Quais foram os principais locais onde encontramos e observamos as saco-
las plásticas?

Quando vamos à praia, a um parque ou durante uma caminhada e jogamos 
no chão uma sacola plástica o que pode acontecer?

Quando chove o que acontece com as sacolas que escorrem para os 
bueiros?

As sacolas desaparecem do meio ambiente?

Caso um animal ou um peixe confunda a sacola plástica com um alimento 
o que pode acontecer?

Procure enfatizar o quanto os alunos sabem sobre o excesso de sacolas 
plásticas que temos utilizado e quantas ações negativas este exagero pode 
ocasionar.
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Para fechar esta etapa da atividade você pode apresentar aos alunos os 
vídeos da campanha publicitária “Saco é um Saco” do Ministério do Meio 
Ambiente e questionar o que eles entenderam. Se eles acreditam que as  
cenas do vídeo são reais ou é apenas uma fantasia.  

2º passo: O que mais podemos aprender? 
Com base nas informações trazidas pelas crianças e nos vídeos apresenta-
dos estimule seus alunos a pesquisarem mais informações sobre o tema, 
como:  

De onde vem a matéria prima utilizada na fabricação das sacolas?

Quais são os recursos naturais que encontramos na natureza?

Quais são outros produtos feitos a partir do petróleo?

Que produtos temos em nossa casa que são feitos a partir do petróleo?

Os recursos naturais podem acabar?

O que podemos fazer para reduzir a utilização destes recursos?

Você pode organizar uma roda de conversas na sala de aula para que os 
 alunos possam compartilhar com os colegas as informações que  
conseguiram. É importante estimular os alunos a perceberem que tudo  
que consumimos vem da natureza e tudo que descartamos devolvemos 
para a natureza em forma de lixo.

Assim, o simples ato de reduzir o uso de sacolas plásticas pode implicar em 
vários benefícios para a sociedade, para a natureza e para a economia.

3º passo: Como organizar o que aprendemos?
Aproveite a informação da página 6 da revista: “cada brasileiro utiliza 800 
sacolas plásticas por ano”, e organize um gráfico com o número total de  
alunos da sala, depois com o total de alunos da escola e por último com o 
total de habitantes da cidade.  

Em paralelo crie um espaço para que as crianças pensem em alternativas 
para a redução do uso de sacolas plásticas. O que eles já estão fazendo?  
O que eles já viram de alternativas? O que outras pessoas estão fazendo? 

Mostre fotos de sacolas retornáveis feitas a partir de tricô, crochê,  
garrafas PET, tecido, banner. Se conseguir leve para a sala de aula algumas 
destas sacolas.

4º passo: Como praticar o que aprendemos?
É hora de colocar as crianças para fazer barulho!  
 
Crie com os alunos o Dia das sacolas retornáveis com a chamada:  
“Sua sacola tem a sua cara! Use sacolas retornáveis!” Vocês poderão orga-
nizar um pequeno stand no pátio da escola para apresentar alguns modelos 
de sacolas retornáveis e as diferentes informações coletadas anteriormente 

www.sacoeumsaco.com.br
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pelos alunos. Os modelos de sacolas expostas podem ser emprestados por 
pais, vizinhos, moradores do bairro e professores. 

Para ajudar a divulgar as informações vocês poderão montar um peque-
no folder, algo bem simples, com ilustrações e uma chamada bem criativa 
feitos pelos próprios alunos. Aproveite o verso do folder para colocar in-
formações sobre o uso das sacolas de plásticos: números, impactos, lixo, 
enchente.    

Importante: Divulgue os 4R`s como alternativa para começarmos a repen-
sar nossas atitudes, começando pela utilização do folder entregue durante a 
atividade. Mas o que podemos fazer com este folder?

 
5º passo: Como compartilhar o que aprendemos? 
Podemos criar um movimento de multiplicação. Uma corrente do bem!

Todos os alunos que visitarem o stand receberão o folder produzido pelos 
próprios alunos com as informações sobre o uso de sacolas plásticas e 
 estimulando o uso de sacolas retornáveis. 

A ideia principal é fazer com que este folder não acabe no lixo e nem fique 
parado. Cada aluno deverá passar o folder para uma pessoa que não seja da 
escola e estimular que esta pessoa passe para frente e assim sucessivamente. 
Devemos criar um movimento contínuo, onde a informação não fique  
parada e proporcionar uma verdadeira corrente do bem.

   

“O real não está na saída 
nem na chegada: ele se 
dispõe para a gente é no 
meio da travessia”

Guimarães Rosa
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Projetos desenvolvidos  
pelos professores 
 
As atividades a seguir foram desenvolvidas pelos professores das Escolas 
Municipais André Tosello e Carmelina de Castro Rinco da região do Ouro 
Verde em Campinas, a partir dos materiais e metodologia propostos pelo 
Conexão Social. As ideias surgiram nas oficinas realizadas pelo projeto du-
rante os horários de planejamento pedagógico. 

Com muita disposição, criatividade, cooperação e vontade de fazer dife-
rente eles transformaram os conceitos em práticas envolvendo toda a co-
munidade escolar (funcionários, professores, direção, pais, alunos, mora-
dores e comerciantes do bairro).

Confira um dos trabalhos realizados nestas escolas, descrito a partir da 
metodologia sugerida pelo Conexão Social, para inspirá-lo a criar  
novas ações e projetos a serem multiplicados com seus alunos. 

Em seguida (pág. 38), veja outros projetos desenvolvidos pelos professores 
e que podem ser aplicados em sala de aula. 

Consumo Sustentável 
Projeto: Consumo Consciente, mudando nossos hábitos 
Professora: Rita de Cássia Almeida da Silva
Escola Carmelina de Castro Rinco – Ouro Verde – Campinas SP  
Turma – 2º ano A - Fundamental I

 
Justificativa 

Vivemos numa sociedade de consumo e a propaganda nos faz acreditar que 
“precisamos” adquirir o que, muitas vezes, não precisamos. “Necessidades” 
são criadas, novos modelos são lançados, e acabamos sendo envolvidos e 
conquistados por essa onda de consumo que não cessa. As crianças tam-
bém acabam reféns da propaganda, sendo alvos da mídia, e, se não repen-
sarmos um pouco nosso estilo de vida, acabaremos criando pequenos con-
sumistas que vão querer cada vez mais e mais.

É por isso que algumas mudanças de hábito tornam-se urgentes, não só 
para transformar o lugar que vivemos, como também para repensarmos 
a forma como lidamos com o dinheiro e com o consumo. O ideal é ini-
ciarmos com nossas crianças, ajudando-os a se tornarem consumidores 
conscientes.

1º passo: Valorizando o nosso saber 

Foram realizadas atividades que pudessem utilizar e valorizar o conheci-
mento prévio dos alunos sobre o assunto, estimulando conversas para diag-
nosticar este conhecimento.  Pode ser feita uma rodada entre os alunos so-
bre uma questão simples. 
Atividade - Qual o significado da palavra ECONOMIA?
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O professor deve fazer suas anotações e sempre que possível, estimular e 
valorizar a participação de todos os alunos na rodada.  

É importante que o professor destaque alguns conceitos importantes 
para o aprofundamento do aprendizado. 
 

 
 
Novas palavras estimulam a curiosidade, ampliam o vocabulário, o conheci-
mento e a participação dos alunos. 

2º passo: O que podemos aprender mais?

Este é o momento de problematizar questões relacionadas ao tema e apre-
sentar ao grupo mais informações que possam ajudar num maior entendi-
mento. O professor pode agregar novas palavras estimulando a curiosidade, 
ampliando o vocabulário, o conhecimento e a participação dos alunos.

Atividade - Ampliação do sentido da palavra CASA

De qual casa estamos falando? 

Questionar com os alunos de qual casa exatamente estamos falando: nosso 
planeta, nosso país, nosso estado, nosso bairro?

Minha casa é só onde moro? E onde é que moramos? A criança pode ser 
estimulada a ampliar esse conceito de MORADIA. Minha casa, meu bair-
ro, minha cidade, meu país, meu planeta. Tudo isso é a minha casa onde 
moro com milhares e milhões de pessoas. 

Pode ser colocado um painel no quadro negro onde os alunos possam ir 
completando: “Quem mora onde?” É importante que ele possa se ver em 
diferentes locais do painel.

Floresta Cidade

Bairro Escola, etc

Em seguida você pode propor aos alunos uma dinâmica rápida como a 
Dinâmica das flechas.

Em roda os participantes deverão com as mãos imitar o movimento de uma 
flecha (uma mão bate na outra, a mão esquerda escorrega até no meio do 
braço direito, formando uma seta) apontando para o colega que está do 
lado, e assim sucessivamente. Atenção: a flecha é enviada com as mãos e 
também com o olhar. Numa rodada seguinte, o participante fará o movi-
mento da flecha e poderá enviá-la aleatoriamente, para isso, todos precisam 
estar atentos a direção da flecha e ao olhar dos participantes. Ao finalizar a 

 
A palavra “ECONOMIA” significa “CUIDADO DA CASA”

Apesar da origem do termo se remeter a uma dimensão da vida privada 
(familiar, da casa), a economia é uma atividade social, ou seja, ela se reali-
za na sociedade porque envolve relações que se estabelecem entre as pes-
soas de uma comunidade, de uma cidade, de um país, do mundo, o nosso 
planeta. 
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dinâmica deverá ficar evidente a relação que existe entre todas as pessoas 
e também entre as pessoas e as atividades econômicas que realizamos. Ex-
plore também a importância do olhar e do ritmo.

3º passo: Como organizar o que aprendemos?

O próximo passo é saber se os alunos estão conseguindo fazer as relações 
entre as atividades realizadas e assim, organizarem suas ideias e conheci-
mentos desenvolvidos até o momento. 

Atividade - Qual a relação deste aprendizado com a nossa vida? 

“Sabemos que a natureza tem limite e que é preciso cuidado e preserva-
ção para que a exploração econômica das riquezas naturais não inviabilize a 
vida no planeta e coloque em risco a vida das gerações presentes e futuras.”  

Partindo do princípio que vivemos em sociedade proponha aos alunos, que 
organizem uma lista de comportamentos que devemos evitar nos seguintes 
locais:  

Ninguém vive sozinho, dependemos um dos outros. 
Por isso, também precisamos cumprir nossos deveres.

Casa 
__________ 
__________ 
__________ 

Escola 
__________ 
__________ 
__________

Classe 
__________ 
__________ 
__________

Cidades 
__________ 
__________ 
__________

Florestas 
__________ 
__________ 
__________

Rios 
__________ 
__________ 
__________

4º passo: Como praticar o que aprendemos?  

É importante que os alunos percebam na prática o diferencial do conteúdo 
que estão trabalhando dentro deste projeto, para que possam dar um “sen-
tido” maior a todo conhecimento gerado e compartilhado durante as fases 
anteriores.

 
Atividades  
 
1- Feira de Trocas entre os alunos 

A atividade permite mostrar aos alunos a quantidade de coisas/objetos que 
muitas vezes temos em casa e que acabamos não usando, mas podem ser 
úteis para outras pessoas. Para a realização e participação dos alunos nesta 
atividade a professora enviou uma autorização aos pais (modelo abaixo):
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2 - Jogo brincando de comprar.

Em sala de aula, os alunos divididos em pequenos grupos devem organizar 
uma única “lista de compras” por grupo. Para montar a lista os alunos  
utilizam revistas e panfletos de supermercados para retirarem figuras de  
objetos, utensílios e produtos. Nesta atividade eles devem negociar e  
conversar bastante, pois a lista deve conter as necessidades e solicitações  
de todos os alunos de cada grupo.  

Ao término da atividade a lista de compras de cada grupo é apresentada 
para a sala de aula.

5º passo: Como compartilhar o que aprendemos?

Todos os resultados obtidos nas atividades realizadas podem e devem ser 
comunicados aos demais alunos da escola, pais e comunidade.  
O professor pode aproveitar uma reunião ou evento na escola com os pais 
e comunidade para divulgar o resultado dos trabalhos. Neste momento os 
professores podem deixar que os próprios alunos apresentem aos pais e  
comunidade local o processo de construção de cada etapa do trabalho, seus 
principais aprendizados e os resultados obtidos.

Cidade, dia/mês/ano

Senhores Pais

Eu, professora ______________ estou participando do Programa  
Conexão Social Sindivarejista que visa refletir o problema do consumo em 
nossa sociedade. 

      Como uma das atividades será feita uma Feira de Trocas. Participará quem 
a família autorizar. A criança deverá trazer alguma coisa para trocar. Ele (a) só 
fará a troca se achar importante e bom. Em casa os pais não deverão criticar a 
escolha do filho, pois a troca é definitiva.

Quando concluirmos a atividade as crianças levarão um relatório sobre suas 
experiências.

Importante: (Poderá ser sapato, roupa, brinquedos , etc ).O aluno não deverá 
trazer objetos que possam  causar algum dano à saúde do colega, por isso os 
pais deverão supervisionar a escolha.

O papel da escola cada vez mais é preparar as crianças para serem verdadeiros 
cidadãos e faz parte dessa missão ensiná-las a usar adequadamente o dinheiro.

Professora: _________________________  
Turma: ____________________

 
Minha família autorizou a levar um (a) ___________________

A troca será (dia/mês/ano). ___________________

Assinatura do responsável: __________________
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Atividade

Os alunos realizam a atividade em grupos expondo os resultados dos  
trabalhos e a professora procura animar este momento colocando uma 
música ou mesmo tocando um instrumento musical. Você pode escolher 
letras de canções que estejam relacionadas ao tema. A professora Rita, 
tocando seu violão, fez deste momento uma grande festa na sala de aula que 
irradiou alegria por toda escola. 

Outros projetos desenvolvidos

Escola Municipal André Tosello
 “As crianças puderam refletir, analisar questões tão sérias e difíceis de uma ma-
neira lúdica e estão conscientes da importância que têm no orçamento familiar 
(o que podem fazer para ajudar) e no consumo sustentável.” 

Professora Margarete Regina de Faria

“Os alunos refletiram, pesquisaram e assumiram o compromisso de colocar em 
prática o aprendido.” Professora Marta de Fátima Marciano 

Consumo Sustentável
Prof. Margarete  - 2º ano B 

A história de onde vem os produtos que compramos e a origem dos ali-
mentos que consumimos com ênfase na maçã (destacando todo o processo 
desde o plantio até chegar à mesa do consumidor). A professora utilizou a 
revista Conexão Social em sala de aula e estimulou o uso em casa para o de-
senvolvimento das atividades. Fez um levantamento dos nossos hábitos de 
consumo e como é possível economizar. Dentro deste conceito destacou a 
aplicação de dois R’s (reutilizar e reciclar). 

 
Prof. Marta - 4º ano A

Recolhimento das cascas de lápis durante uma semana para análise dos re-
sultados (perdas e benefícios) e montagem de cartazes sobre a produção de 
fabricação do lápis. 

Adaptação da letra da música “Voz Ativa” (Mano Brow – Racionais) de 
uma crítica a discriminação racial a uma crítica ao consumo desordenado

 
Profs. Maria Nazaré e Valdete - 1º ano A e B 

Conscientização do uso racional do material escolar – foco para lápis. 
Foram elaborados cartazes de árvores com as copas feitas a partir das “las-
cas” de lápis.
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Orçamento Familiar
Prof. Priscila - 2º ano C

Levantamento dos gastos familiares e exposição em sala de aula valorizando 
o aprendizado do orçamento familiar e a possibilidade de reduções. 

Prof. Marly - 3º ano A

Estímulo a diálogos entre os alunos e pais sobre onde é gasto o dinheiro da 
família e socialização em sala de aula do que foi conversado em casa. 

Prof. Giuliana - 4º ano B  

Elaboração de uma lista de compras coletiva focando os gastos comuns a 
todas as famílias e a montagem de cartazes com a história das frutas.

Prof. Ana Maria  - 5º ano A

Pesquisa com os responsáveis das famílias para levantamento de hábitos de 
consumo e gastos, preços de produtos e locais de compra. Cada aluno ela-
borou um livrinho com base na letra do RAP do orçamento familiar.

Alimentação Saudável
Prof. Érika - 4º ano C

Com o objetivo de valorizar a importância das frutas na alimentação e evi-
tar o desperdício durante o lanche na escola. Foi feito um trabalho prévio 
para levantar o conhecimento dos alunos através de uma roda de conver-
sa sobre o processo de produção de uma fruta, com base no clipe da músi-
ca “Pomar” do grupo musical Palavra Cantada.  Confecção de histórias em 
quadrinhos pelos alunos, contando o processo das frutas envolvendo as dis-
ciplinas de português, produção de texto e artes. 
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Escola Municipal Carmelina  
de Castro Rinco
“Realizamos uma atividade desafiante e que teve um resultado rápido. Os alunos 
estavam muito envolvidos e sabiam o que e o porquê do que estavam fazendo.  
Os pais comentavam sobre a atividade nas reuniões e o nosso objetivo foi  
compartilhar todo o aprendizado com a comunidade.”  
Professora Ludmila Giardini Noronha 

Consumo Sustentável 
Profs. Conceição e Margarida  - 3º ano A e B

Simulação de um mercadinho em sala de aula, onde os alunos puderam uti-
lizar o “dinheiro” conquistado durante as aulas no cumprimento de tarefas.

 
Prof. Ludmila - 4º ano B

Construção e análise de um gráfico feito a partir do levantamento do tempo 
médio de banho dos integrantes das famílias. Pesquisas sobre a utilização da 
água para montagem de cartazes (fixados na escola) e folders confecciona-
dos e entregues pelos próprios alunos para comunidade local.  

Prof. Neusa - 4º ano A

Confecção de cartazes e folders sobre a utilização da água pelos alunos 
 distribuídos na escola e na comunidade local.

Orçamento Familiar

Prof. Adriana - 1º ano  

Levantamento da quantidade de itens de consumo que têm em uma casa e 
sua real necessidade. Elaboração de um livro produzido com recorte e  
colagem.  

Prof. Madalena - 1º ano

Trabalho de colagem dos alunos em grupo listando as prioridades de  
compra de uma casa. 

Prof. Maria Angélica - 5º ano A

Levantamento nas famílias de produtos considerados pelos alunos  
necessários e “supérfluos”. Análise e reflexão do texto “Eu etiqueta”, de  
Carlos Drummond de Andrade. 

Criação de uma “Poupança Coletiva” da turma com moedas juntadas pelos 
alunos e professores participantes. Foi feita uma “sessão cinema” com o 
dinheiro arrecadado.
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Comércio Local

Profs. João, Marcelo e Jânio - 9º ano B e C

Organização de um questionário para os varejistas locais (Av.Suaçuna) com 
objetivo de conhecer melhor o comércio local, seu funcionamento e sua 
história.
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Inspirações e Referências

Sites
Conexão Social 
www.conexaosocial.org.br

Sindivarejista – Sindicato do Comércio Varejista 
www.sindivarejistacampinas.org.br

Blog do Julio 
www.conexaosocial.org.br/blogdojulio 
 
 
Parceiros 
 
Fecomécio 
www.fecomercio.com.br 
 
SESC Campinas 
www.sescsp.org.br/campinas 
 
Senac 
www.sp.senac.br/Campinas 
 
Programa Responsabilidade Sociall e  
Sustentabilidade no Varejo 
www.fgv.br/cev/rsnovarejo 
 
 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Akatu – Instituto Akatu  - Consumo Consciente 
www.akatu.org.br

Brazil Foundation 
www.brazilfoundation.org

Centro de Estudos em Sustentabilidade - FGV-Ces 
www.ces.fgvsp.br

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
www.onu-brasil.org.br

Ecoprático - TV Cultura 
www.ecopratico.com.br 
 
Ethos - Instituto Ethos de Empresas e  
Responsabilidade Social  
www.ethos.org.br

Empresa Verde - Blog Revista Época - Negócios 
colunas.epocanegocios.globo.com/empresaverde

FuturaTec – Programas do Canal Futura 
www.futuratec.org.br

Greenpeace 
www.greenpeace.org

Greenvana 
www. style.greenvana.com

Kairós - Instituto Kairós 
www.institutokairos.org.br

Mercado Ético   
www.mercadoetico.terra.com.br

Mundo Sustentável 
www.mundosustentavel.com.br

Observatório Social 
www.observatoriosocial.org.br

Página 22 
www.pagina22.com.br

Planeta Sustentável 
www.planetasustentavel.abril.com.br

Programa das Nações Unidas para o  
Desenvolvimento - PNUD 
www.pnud.org.br

Projeto Terra   
www.projetoterra.org.br

Rede Andi 
www.redeandibrasil.org.br

The Natural Step (TNS)   
www.naturalstep.org

Varejo Sustentável 
Programa de Responsabilidade Social e  
Sustentabilidade no Varejo - FGVCev 
www.varejosustentavel.com.br

WWF-Brasil 
www.wwf.org.br
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Alimentação Saudável

Ação da Cidadania 
www.acaodacidadania.com.br

Planeta Orgânico 
www.planetaorganico.com.br

Qualidade Desde a Origem 
www.qualidadedesdeaorigem.com.br

Vida Simples 
vidasimples.abril.com.br

Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado 
(IPEC) 
www.ecocentro.org

Mesa Brasil - Livros de receitas 
www.sescsp.org.br/sesc/mesabrasilsp

Pastoral da Criança 
www.pastoraldacrianca.org.br

Fome Zero 
www.fomezero.gov.br 

Apoio Pedagógico 

Aprendiz - Portal 
aprendiz.uol.com.br

Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - 
CDPCD - Tião Rocha 
www.cpcd.org.br

Educação Para Paz - Programa Vivendo Valores 
www.educacaoparapaz.com.br

Futura - Canal Educativo 
www.futura.org.br

Instituto Alana 
www.alana.org.br

Instituto Paulo Freire 
www.paulofreire.org

Nova Escola  
revistaescola.abril.com.br

Planeta Sustentável - Planos de Aulas 
planetasustentavel.abril.com.br/planosdeaula/

Projeto Escola Brasil 
www.projetoescolabrasil.org.br

Revista Educação Popular 
www.revistadeeducacaopopular.proex.ufu.br 
 
Unesco 
www.unesco.org.br/areas/educacao 

Certificações e Selos

Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos (ABRINQ) 
www.abrinq.com.br

Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) 
www.abnt.org.br

FairTrade  
www.fairtrade.net 

FSC Brasil 
www.fsc.org.br 

Instituto Biodinâmico (IBD) 
www.ibd.com.br

Procel   
www.eletrobras.gov.br/procel 

Consumo Sustentável 

Akatu – Instituto Akatu  
www.akatu.org.br

Coleção Consumo Sustentável e Ação – ONG 5 
Elementos   
www.5elementos.org.br

Catálogo Sustentável  
www.catalogosustentavel.com.br

Companhia Paulista de Força e Luz 
www.cpfl.com.br

Compra Consciente - Buscapé 
compraconsciente.buscape.com.br

Discovery Brasil - Descubra o Verde 
www.discoverybrasil.com/descubraoverde

Energia Eficiente 
www.energiaeficiente.com.br

Escola Água Cidadã 
peac.phsantana.infinitehost.com.br
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Foot Print - Pegada Ecológica  
www.footprintnetwork.org

Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
www.idec.org.br

Kairós - Instituto Kairós 
www.institutokairos.org.br

Ministério do Meio Ambiente 
www.mma.gov.br

OndAzul - Fundação Movimento OndAzul 
www.ondazul.org.br

Pegada Ecológica 
www.pegadaecologica.org.br

Portal do Consumidor 
www.portaldoconsumidor.gov.br

Sociedade do Sol 
www.sociedadedosol.org.br

Universidade da Água 
www.uniagua.org.br 

Memória

Museu da Pessoa 
www.museudapessoa.net

Projeto Memórias do Comércio de Campinas 
www.museudapessoa.net/sesccampinas 

Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Akatu - Campanha “1/3 de tudo que você compra 
vai direto para o lixo” 
www.akatu.org.br/sites/desperdicio/

Associação Brasileira de Embalagem 
www.abre.org.br

Comitê da Democratização da Informática -  
CDI Campinas - lixo eletrônico 
www.cdicampinas.org.br

Compromisso Empresarial para Reciclagem - 
CEMPRE 
www.cempre.org.br

Cultura Ambiental nas Escolas - Tetra Pak 
www.culturaambientalnasescolas.com.br

Discovery Kids 
www.discoverykidsbrasil.com/especial-viva-o-verde

Embalagem Sustentável 
embalagemsustentavel.wordpress.com

Recicloteca 
www.recicloteca.org.br

Rota de Reciclagem   
www.rotadareciclagem.com.br

Saco é um Saco - Campanha do Ministério do 
Meio Ambiente 
www.sacoeumsaco.com.br

Sacola Ecológica Permanente   
www.sacolapermanente.org.br

Orçamento Familiar e Educação Financeira

Akatu – Instituto Akatu  
www.akatu.org.br/akatu_acao/publicacoes/dinhei-
ro-e-credito

Brincando na Rede 
www.brincandonarede.com.br

Educação Financeira 
www.dsop.com.br/em-que-atuamos/educacao-fi-
nanceira-nas-escolas.html 

Vida e Dinheiro 
www.vidaedinheiro.gov.br

Meu Bolso em Dia 
www.meubolsoemdia.com.br

TV Educação Financeira 
www.tveducacaofinanceira.com.br 

Educação Fiscal 
www.fazenda.sp.gov.br/educacao_fiscal/ 

 
Aprender e brincar

Akatu Mirim  
www.akatumirim.org.br

Almanaque do adolescente 
www.almanaquedoadolescente.com.br

Blog verde da Clarinha 
www.blogverdedaclarinha.blog.uol.com.br

Blog do Julio 
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www.conexaosocial.org.br/blogdojulio

Carta da Terra 
www.cartadaterra.com.br/ctcriancas.htm

Coletivo Jovem 
www.coletivojovemdemeioambienterj.blogspot.
com

Eco Agents 
www.ecoagents.eea.europa.eu/

Ecokids 
www2.uol.com.br/ecokids/

Internet Responsável  
www.internetresponsavel.com.br

Kadike  
www.kadike.com.br/baudovovo

Mingau digital  
www.mingaudigital.com.br

Mude o mundo 
www.mudeomundo.com.br

Mundo do Sitio 
www.mundodositio.com.br

Recreio Online  
www.recreionline.com.br

Sitio dos Miudos  
www.sitiodosmiudos.pt

Turma da Bolsa 
www.turmadabolsa.com.br

Twist – Eficiência energética 
www.twist.edp.pt

Livros
A Escola Sustentável: Eco-Alfabetizando pelo 
Ambiente  
Lucia Legan, Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo: Pirenópolis, GO e IPEC - Instituto de Per-
macultura e Ecovilas do Cerrado 

Jornada de Amor à Terra: Ética e Educação em 
Valores Universais 
Laura Gorresio Roizman e Elci Ferreira,  Editora 
Palas Athenas

A Árvore do Conhecimento  
Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela, Edi-
tora Palas Athena

Missão Terra – O Resgate do Planeta  
Agenda 21 feita por crianças e jovens, Editora Mel-
horamentos

Desenvolvimento Sustentável: Que Bicho é Esse? 
Jose Eli da Veiga e Lia Zatz, Editora Autores Asso-
ciados
 
Saber Cuidar - Ética do Humano, Compaixão 
pela terra 
Leonardo Boff – Editora Vozes . 2009 - edição 16w

 

Filmes
Syrianna  
Direção de Stephen Gaghan – Warner Bros, EUA, 
2006

The Corporation 
Direção	de	Mark	Achbar	e	Jennifer	Abbott;	Ro-
teiro: Joel Bakan, Canadá, 2004

Os Deuses Devem Estar Loucos  
Direção de Jamie Uys, Botsuana/África do Sul, 
1980

Desenho “Os Simpsons” - Especial para o Dia das 
Bruxas V – Tempo e Castigo  
Direção de Matt Groening

Os Sem-Floresta 
Direção de Tim Johnson e Karey Kirkpatrick, EUA, 
2006

Erin Brockovich 
Direção de Steven Soderbergh, EUA, 1998

A Marcha dos Pingüins 
Direção	de	Luc	Jacquet;	França,	2005	

Uma verdade inconveniente 
Direção de Davis Guggenheim, EUA, 2006

Happy Feet – O Pingüim  
Direção de George Miller, Austrália, 2005  

Wall-E 
Direção de Andrew Stanton,2008
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Episódios da Série do Canal Futura  
Um Pe de Quê?

Zugzwang 
Direção de Duto Sperry, Brasil, 2009

Home - Nosso Planeta, Nossa Casa 
Direção de Yann Arthus-Bertrand, França, 2009

Ilha das flores  
Direção de Jorge Furtado, Brasil, 1989

A Fantástica Fábrica de Chocolates  
Direção de Tim Burton, EUA, 2005

Delírios de Consumo de Becky Bloom  
Direção de P.J. Hogan, EUA, 2009

Simpsons, o Filme 
Direção de David Silverman, EUA, 2007

Horton e o Mundo dos Quem 
Direção de Jimmy Hayward, EUA, 2008

Criança, A Alma do Negócio - Documentário 
De Estela Renner, Brasil 
www.alana.org.br/CriancaConsumo (download)

Saindo da Lixeira  - Documentário 
Do Grupo Alma Ambiental, Brasil

Surplus: Terrorized Into Being Consumers - Doc-
umentário 
Suécia, 2009

O buraco branco no tempo 
Direção de Peter Russel, EUA, 2008

A História das Coisas  
De Annie Leonard 
The Story Stuff - www.storyofstuff.com

Super Size Me - A dieta do palhaço 
Dirigido e protagonizado por Morgan Spurlock, 
EUA, 2004

Dossiê Universo Jovem MTV   
www.mtv.uol.com.br/dossie/

Lixo Extraordinário 
Direção Lucy Walker, Brasil, 2009. 
www.lixoextraordinario.net  
 
Episódios do programa do Canal Globo News  
Cidades de Soluções 
www.globonews.globo.com/platb/cidadesesolu-

coes/

Somos 7 bilhões – National Geographic 
www.youtube.com/watch?v=YNFj9L6pcTY

Filmes de Curta-metragem 

Cheque Mate  
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=290

As Coisas que Moram nas Coisas  
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=4798

Avós  
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=9167

Meow 
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=811

Dinheiro Fácil 
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=7757

Tá Limpo 
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=1260

Minha Obra 
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=4888

A Invenção da Infância 
www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=672
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