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Olá, professor(a)! 

Tudo bem? 

A primeira reportagem da série sobre Sustentabilidade traz dois 

exemplos de práticas sustentáveis muito bacanas e que podem levantar várias 

reflexões em sala de aula. 

O primeiro caso mostra a interação entre universitários e idosos de um 

bairro de Maringá que mantêm uma das diversas hortas comunitárias da 

cidade. Nesta ação a sustentabilidade se faz presente em seus 3 eixos: social, 

ambiental e econômico. Social porque a ação proporciona uma atividade aos 

aposentados, que podem interagir com outras pessoas e se manterem ativos, 

mesmo com idade avançada, ao mesmo tempo em que proporciona aos 

estudantes a possibilidade de praticar os conteúdos aprendidos na 

Universidade, aumentando a eficácia da produção e chegando com mais 

experiência ao mercado de trabalho. Econômica porque além de ser uma 

ótima forma de se passar o tempo, a atividade gera renda extra às famílias que 

normalmente vivem com um salário mínimo. Além disso, toda a produção é 

ambientalmente correta, pois é cultivada sem o uso de agrotóxicos, 

proporcionando uma alimentação mais saudável e sem geração de resíduos 

químicos no meio. 

No segundo exemplo, conhecemos a ação realizada por um grupo 

escoteiro de Guarapuava. Lá, as crianças se sentem responsáveis pelos 

espaços públicos e promovem ações de limpeza em um parque municipal, que 

antes era inutilizado pela falta de conservação. Neste caso podemos observar 

com destaque a Sustentabilidade Ambiental, ao manter-se o espaço limpo e 

diminuir os impactos causados pela poluição, mas o aspecto social também se 

faz presente se observarmos que graças a essa ação o parque voltou a se 

tornar uma opção de lazer para a comunidade. 

Como refletir sobre esses assuntos em sala de aula? 

Encontramos no currículo diversos conteúdos 

que podem ser relacionados ao tema em questão 

e ainda podemos trabalhar com a metodologia 

do Televisando (se tiver dúvida sobre a 

metodologia, consulte o Guia Televisando). 

Vamos lá?  
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COM (utilizando a reportagem como recurso didático): 

 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências  Terra e Universo  Usos do Solo 

Geografia 

 O sujeito e seu lugar no 

mundo; 

 Mundo do trabalho; 

 Natureza, ambiente e 

qualidade de vida; 

 Situações de convívio em 

diferentes lugares; 

 Matéria prima e indústria; 

 Impactos das atividades humanas 

e qualidade ambiental. 

História 

 A noção de espaço 

público e privado; 

 A cidade, seus espaços públicos e 

privados e suas áreas de 

conservação ambiental; 

Assista a matéria com os alunos e aproveite o momento para levantar 

os conhecimentos prévios sobre os assuntos. Qual dos dois exemplos chamou 

mais a sua atenção? As crianças já visitaram uma horta anteriormente? Sabem 

qual é o processo de produção dos alimentos antes de chegar ao mercado? O 

que é agrotóxico? Quais são seus efeitos no organismo e no meio ambiente? 

A nossa cidade tem parques e praças utilizados como espaço de lazer? Como 

é realizada a sua conservação? A comunidade contribui para a manutenção 

dos espaços ou vandaliza e suja esses locais?  

Esses são alguns exemplos de questões que podem ser levantadas para 

iniciar a conversa. Organize em um cartaz, ou outro espaço que possa ser 

retomado posteriormente, as hipóteses levantadas durante a discussão.  

Depois disso, é hora de sanar essas primeiras dúvidas realizando 

pesquisas. Uma opção de encaminhamento é dividir a turma em grupos. Cada 

grupo pode ficar responsável por responder a uma pergunta. O meio de 

pesquisa também pode ser escolhido pelos alunos, dentro das possibilidades 

que a escola puder oferecer: Pesquisa na internet, em casa, entrevista com 

especialistas do município por telefone, visita técnica.... Com os resultados em 

mãos, comparem as respostas às hipóteses anteriores, realizando um 

comparativo.  

 
 

Aproveite esse momento para aprofundar a discussão, dependendo 

do Conteúdo que você quer trabalhar.  
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PELA (mídia como forma de expressão):  

 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências  Terra e Universo  Usos do Solo 

Geografia 

 O sujeito e seu lugar no 

mundo; 

 Mundo do trabalho; 

 Natureza, ambiente e 

qualidade de vida; 

 Situações de convívio em 

diferentes lugares; 

 Matéria prima e indústria; 

 Impactos das atividades humanas 

e qualidade ambiental. 

Língua 
Portuguesa 

 Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma); 

 Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma); 

 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 

 Estratégias de leitura; 

 Planejamento de texto; 

 Utilização de tecnologia digital; 

História 

 A noção de espaço 

público e privado; 

 A cidade, seus espaços públicos e 

privados e suas áreas de 

conservação ambiental; 
 

Depois de tudo esclarecido, é hora de colocar a mão na massa! 

Elaboramos duas sugestões de atividades, de acordo com o tema que você 

escolher se aprofundar (horta ou conservação dos espaços públicos).  
 

HORTA: Sua escola ou bairro já possui uma horta comunitária? Leve os alunos 

para visitar o espaço e entender melhor a sua importância e como ele funciona. 

Conversem com os responsáveis e encontrem um problema onde a turma 

possa intervir, por exemplo, a horta da escola tem excedente de produção que 

é descartado, que tal criar um dia de feira na instituição e abrir os portões para 

que a comunidade possa comprar esse excedente, diminuindo o desperdício e 

arrecadando dinheiro que pode ser revertido em melhorias para a Instituição? 

Para divulgar o evento, os alunos devem criar materiais publicitários, buscando 

aquele que atenda melhor o seu público e sua necessidade. Caso o problema 

seja a falta de conscientização dos alunos que danificam e degradam a horta 

escolar, vocês podem criar uma campanha de conscientização, com cartazes 

espalhados pela escola, vídeos postados nas redes sociais e exibidos na hora 

do intervalo, etc. 

Se ainda não há uma horta na escola nem nas proximidades e você não tem 

condições de criar uma com a sua turma, leve para a sala algumas mudas de 

ervas e temperos e apresente sugestões de como cultivar essas plantas em 

espaços menores, quais os cuidados básicos e seus benefícios para o 

organismo. Ao final da aula os alunos podem criar textos instrucionais sobre 

como manter a plantinha saudável e divulgar as dicas para os outros colegas 

na escola. Se possível, permita que cada criança leve ao menos uma muda para 

casa, acompanhada dos textos elaborados. Desta forma, elas podem fazer 

relatos e desenhos diários sobre o desenvolvimento da planta e apresentar em 

momentos específicos da semana para a comparação e troca de experiências.  
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CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: É comum encontrarmos situações 

como a apresentada na reportagem, onde os espaços públicos ficam 

inutilizados pela falta de cuidado e conservação da população ou poder 

público. Realizem um mapeamento dos espaços públicos existentes no 

município. Quais as crianças costumam frequentar? Envie para casa uma 

pesquisa de avaliação sobre a limpeza do local, segurança e infraestrutura. 

Organizem os dados recebidos de forma que seja possível identificar qual 

desses locais fica mais próximo à escola e em que área ele apresenta 

deficiências. Com o levantamento pronto, é hora de convocar a comunidade e 

o poder público e intervir para a melhoria do espaço. Por exemplo, se ficou 

constatado que a falta de manutenção dos brinquedos é o principal problema, 

que tal entrar em contato com a prefeitura e propor a organização de um 

mutirão para revitalizar o espaço? As crianças precisarão mobilizar a 

comunidade para que a ação tenha sucesso, então vale criar campanhas nas 

redes sociais, distribuir cartazes no comércio, elaborar convites digitais para 

serem veiculados em grupos de whatsapp... Agora, se ficou constatado que o 

local não é frequentado por falta de segurança, talvez seja necessário elaborar 

uma carta ao órgão responsável (Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria 

de Segurança...) solicitando uma reunião, onde podem ser propostas as 

devidas melhorias. Uma forma de publicizar a ação é divulgando o vídeo da 

conversa ou um relato no site ou na página da escola do Facebook. 

 

PARA (mídia como objeto de estudo):  

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Geografia 

 O sujeito e seu lugar 

no mundo; 

 Mundo do trabalho; 

 Natureza, ambiente e 

qualidade de vida; 

 Situações de convívio em diferentes 

lugares; 

 Matéria prima e indústria; 

 Impactos das atividades humanas e 

qualidade ambiental. 

 Diferentes tipos de trabalho existentes 

no seu dia a dia; 

 Diferentes tipos de poluição; 

 Gestão pública da qualidade de vida 

Língua 
Portuguesa 

 Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma); 

 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 

 Estratégias de leitura; 

Formação do leitor literário/Leitura 

multissemiótica; 

 Leitura de imagens em narrativas 

visuais; 

História 

 A noção de espaço 

público e privado; 

 A cidade, seus espaços públicos e 

privados e suas áreas de conservação 

ambiental; 
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Uma das maneiras de se trabalhar com o pilar PARA MÍDIA é a análise 

criteriosa de materiais veiculados. As charges são excelentes para mobilizar a 

turma e observar todos os elementos que constituem uma mensagem. 

Apresente à turma um texto visual sobre o tema escolhido e peça que os 

alunos relacionem as formas como a linguagem gráfica se faz importante para 

a compreensão da mensagem. Observe um exemplo: 

HORTA: Na imagem abaixo não há texto, portanto, depois de discutir seu 

significado é possível pedir que as crianças criem uma frase que resuma o que 

o desenho quis dizer, e dessa maneira trabalhar com a fotolegenda. 

 

Imagem disponível em: http://abre.ai/charge. Acesso em 16/04/2019, às 15h28min. 

 

CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS:  

Trabalhar com anúncios é outra grande possibilidade de se entender 

melhor a mídia. Observem algumas peças publicitárias criadas para 

conscientizar sobre o vandalismo, como essa: 

 

Imagem disponível em: http://abre.ai/onibus. Acesso em 16/04/2019, às 15h28min. 

http://abre.ai/charge
http://abre.ai/onibus
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Debata com os alunos a importância de todos os elementos que 

compõem a mensagem: personagens, cenário, situação...  

Depois dessa análise, vocês podem criar peças publicitárias e espalhar 

em diferentes espaços públicos do município, buscando conscientizar a todos 

sobre a importância de se cuidar dos bens públicos como bens de todos. 

Em ambas as atividades é importante relacionar o conteúdo da imagem 

com a da reportagem, observando que são diferentes meios de se transmitir 

mensagens, portanto, para finalizar, assistam à matéria novamente, 

observando os mesmos aspectos que foram destacados na leitura das imagens 

e comparem as informações obtidas. 

 

 

DICA DO TELEVISANDO: Com essas atividades você já realiza 3 provas 

do Game. Então fique atento a tabela de provas e siga as orientações e nos 

envie a comprovação das atividades.  
 

 

 


