
 

 

DICA 

#2 

Olá, professor(a)! 

É hora da dica sobre a 2ª reportagem da série sobre sustentabilidade 

produzida pela RPC! 

A primeira ação mostra o trabalho desenvolvido por uma instituição de 

Foz do Iguaçu, que acolhe gestantes carentes e ensina a confeccionar o 

próprio enxoval. O material utilizado é doado pela comunidade e além dos 

trabalhos em patchwork e bordado ou crochê, as futuras mamães têm a 

oportunidade de aprender corte e costura e descobrir uma nova profissão. 

Nesse exemplo, observamos com destaque a presença da Sustentabilidade 

Social, pois as mulheres recebem oportunidades, orientação e apoio nessa fase 

tão especial de suas vidas. Por outro lado, a Sustentabilidade Econômica 

também se faz presente, se pensarmos que o projeto ainda oferece a chance 

de ingressarem no mercado de trabalho e aprenderem uma nova profissão, 

tornando-se mais independentes financeiramente e contribuindo para a renda 

familiar. Como o trabalho com patchwork e até algumas peças de costuras são 

realizados com retalhos de tecidos ou peças que poderiam ser descartadas 

sem uso, percebemos ainda a sustentabilidade Ambiental presente nessa ação, 

pois o reaproveitamento é uma das maneiras de se evitar o desperdício de 

materiais, que possivelmente seriam descartados de forma incorreta e 

poderiam acabar poluindo o meio ambiente. 

Podemos perceber a presença de dois pilares da sustentabilidade no 

segundo exemplo, que mostra a horta planejada pela própria comunidade em 

Cascavel, levando em consideração as dificuldades que podem ser observadas 

em pessoas de mais idade. As mudas serão transferidas para canteiros feitos 

com pneus empilhados, mais uma forma criativa de aproveitar materiais que 

poderiam ter sido descartados de forma incorreta, prejudicando e poluindo o 

meio em que vivemos e que dessa forma se torna uma solução para facilitar o 

trabalho das pessoas que poderiam ter dificuldades em trabalhar agachadas. 

Apresentamos várias possibilidades de trabalho com 

horta na dica da 1ª reportagem que você pode conferir 

no site www.rpc.com.br/televisando. 

Como vimos, ao explorar o assunto 

podemos tratar do tripé da sustentabilidade 

de uma forma bem completa, mas como 

levar o tema para a sala de aula de forma 

alinhada com o currículo?  

file://///grpctvcwb2kfs1/insgrpcom/todos/Projetos%20de%20Educação/Televisando/Dicas%20Pedagógicas/2019/REPORTAGENS/www.rpc.com.br/televisando
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COM (utilizando a reportagem como recurso didático): 
 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências 

 Matéria e Energia  Consumo Consciente, 

Características e propriedade 

físicas dos materiais, reciclagem 

Geografia 

 Mundo do trabalho  Produção, circulação e consumo, 

Impactos das atividades humanas, 

Qualidade ambiental 

Para trabalhar com os conteúdos de Ciências (Matéria e Energia) e 

Geografia (Mundo do Trabalho), inicie a aula propondo uma discussão sobre o 

que acontece com nossos bens quando deixam de ser utilizados. Por exemplo, 

o que podemos fazer com uma roupa que rasgou? Qual o destino de um 

eletrodoméstico que não funciona mais? De que materiais os produtos que 

consumimos são feitos?  

Depois de explorar as falas das crianças, exiba a reportagem e leve-as a 

notar que os produtos que consumimos são produzidos a partir de diferentes 

materiais, que não “desaparecem” quando se tornam inutilizáveis. Alguns 

desses materiais podem ser reciclados e transformar-se em novos produtos, 

outros apenas são descartados no meio e podem causar graves problemas 

ambientais. Por isso é importante encontrarmos alternativas de reutilização de 

materiais, que podem servir de matéria prima para outros produtos, como no 

caso dos tecidos que são utilizados em Foz do Iguaçu, ou podem servir para 

atender de forma criativa outras necessidades, como na horta comunitária de 

Cascavel. 

Além disso, a expressão “o lixo de um é luxo para outros” pode caber 

na situação. Será que as crianças já observaram produtos criados a partir de 

descartes como pneus, tecidos e eletrônicos? Esse pode ser um tema de 

pesquisa realizada em casa com os familiares. Peça que busquem por produtos 

que podem ser comercializados e são confeccionados com material reciclado. 

Você pode aproveitar essa atividade para realizar uma sondagem e descobrir 

se os familiares conhecem instituições ou empresas que recebem esse tipo de 

material. Se houver a possibilidade, até mesmo uma visita pode ser realizada 

a esses locais. 

PELA (mídia como forma de expressão): 
 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências 

 Matéria e Energia  Consumo Consciente, 

Características e propriedade 

físicas dos materiais, reciclagem 

Geografia 

 Mundo do trabalho  Produção, circulação e consumo, 

Impactos das atividades humanas, 

Qualidade ambiental 

Língua 

Portuguesa 

 Oralidade  Produção de Texto Oral 
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O descarte incorreto é a maior causa da poluição e dos problemas 

ambientais relacionados a ela, como morte de animais, alagamentos, 

problemas de saúde por consumo de alimentos produzidos em solo 

contaminado, etc. Proponha que os alunos descubram quanto tempo cada tipo 

de material demora para se decompor no meio e também alternativas de 

reutilização desses materiais. Os resultados da pesquisa podem ser expostos 

de duas formas, de acordo com a idade e maturidade da turma.  

A primeira opção é elaborar cartazes com as crianças, mostrando cada 

material e o tempo de decomposição e pedir que os alunos confeccionem em 

casa, com o apoio dos familiares, novos produtos a partir daquela mesma 

matéria prima. Por exemplo, uma criança pode apresentar opções de 

reutilização de vidros, outra de garrafas ou tampinhas de plàstico.... Juntos, 

vocês podem organizar uma exposição na escola, posicionando o cartaz de 

conscientização acima a opção de reutilização dos materiais. Se possível, 

utilize os meios digitais na produção dos cartazes, dessa forma você garante 

o desenvolvimento da Competência Geral número 5 da BNCC que prevê que 

o aluno deve ser capaz de compreender, utilizar e criar a partir de ferramentas 

digitais em diversas práticas sociais. 

Para a segunda opção, com os alunos a partir do 3º ano, é possível 

gravar vídeos com o mesmo conteúdo apresentado acima. As crianças devem 

elaborar (em grupos ou coletivamente) um pequeno roteiro onde podem 

explicar brevemente o porquê é importante reciclar e quanto tempo um 

material como aquele levaria para se decompor. Depois em formato de tutorial 

podem ensinar a produzir algo a partir daquele material.  Na BNCC o trabalho 

com textos instrucionais em linguagem de vídeo também aparece com 

destaque.  
 

PARA (mídia como objeto de estudo): 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências  Matéria e Energia  Consumo Consciente,  

Geografia  Mundo do trabalho  Produção, circulação e consumo 

Língua 

Portuguesa 

 Leitura/escuta 

compartilhada e 

autônoma 

 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos, 

Estratégia de leitura 

Para trabalhar com o estudo da mídia, vamos abordar a leitura crítica 

de materiais publicitários que incitam o consumo, afinal, o consumismo 

desenfreado e sem consciência é outra causa do acúmulo de materiais, que 

resulta em descarte incorreto.  

Peça que as crianças representem, por meio de desenho, anúncios 

publicitários que chamam a sua atenção na televisão. Se possível, leve aqueles 

que mais apareceram nos relatos em vídeo e promova uma análise de todo seu 

conteúdo e a mensagem transmitida. 
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Algumas questões importantes que você pode levantar são: 

 

• Para quem esse material foi produzido? (Adultos, crianças, mães, 

donos de animais...) 

• Em que horários ele costuma aparecer na televisão? Por quê? 

(Normalmente produtos voltados às crianças aparecem durante os 

intervalos de filmes ou desenhos voltados a elas, produtos de limpeza 

costumam aparecer em meio a programas de culinária ou 

diversidades...) 

• Qual é a sua função? (Anúncios comerciais normalmente aparecem 

com a função de vender, mas será que isso está claro para os alunos?) 

• Se pudesse resumir o conteúdo desse comercial em uma frase, qual 

seria? (Assim conseguimos observar qual a mensagem final 

transmitida para os alunos) 

• Depois disso, observem como os elementos visuais e sonoros 

compõem a mensagem. Qual a música escolhida? Como são os 

personagens? O cenário? 

• Por fim, questione: Qual o valor do produto que aparece no 

comercial? Isso é pouco ou muito? Esse é um item de necessidade 

ou é algo que gostaríamos de adquirir apenas por prazer? Será que 

podemos considerar verdade tudo que aparece no comercial, 

mesmo sabendo que ele foi produzido com a função de vender?  

 

Esclareça que se nos relacionamos com a mídia de forma crítica, não 

somos enganados com facilidade e aprendemos a analisar todas as mensagens 

que chegam até nós antes de absorvê-las. Além disso, explore o fato de que 

existem agências reguladoras que dizem o que um comercial pode ou não 

apresentar, e que quando produzidos de forma ética, podem inclusive 

contribuir, mas que faz parte da linguagem publicitária e de marketing utilizar 

de recursos para seduzir o consumidor.  De qualquer forma, quando temos 

claro a diferença entre necessidade e desejo, fica muito mais fácil praticar o 

consumo consciente e conservar o Planeta e o nosso bolso.  
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Imagem disponível em: http://abre.ai/tirinha_dica2. 

Acesso em: 22/04/2019 às 15h35min. 

 

Após a discussão, é hora de apresentar um contraponto ao que é 

veiculado nos comerciais. Desta vez vamos utilizar como exemplo a História 

em Quadrinhos acima. 

Peça que os alunos leiam a história e falem sobre ela. Analisem o 

conteúdo criticamente, observando a função, quem produziu, qual seu público 

alvo, onde circula...  

Chame a atenção para a diferença entre necessidades, desejos e sonhos, 

esclarecendo os três termos e para finalizar, oriente os alunos a escreverem 

em uma folha 10 coisas que eles gostariam de comprar se tivessem dinheiro e 

depois dividam em necessidades, desejos e sonhos. 

http://abre.ai/tirinha_dica2

