
 

 

DICA 

#3 

Professor(a)! 

Vamos trabalhar com mais uma reportagem que nos mostra a 

Sustentabilidade na prática? 

Desta vez, o exemplo vem de Ponta Grossa. Lá, as escolas participam 

de um projeto, promovido por uma cooperativa, que recolhe óleo usado para 

vender para empresas que fabricam biocombustível e também produzem 

detergente concentrado. A escola se beneficia recebendo um retorno de 10% 

de tudo que é coletado em forma de detergente, desta forma, a ajuda se 

transforma em economia para a instituição. 

A sustentabilidade ambiental é evidente, já que o óleo deixa de ser 

descartado de forma incorreta e é transformado em outro produto, mas, 

também podemos observar os conceitos de sustentabilidade social e 

econômica sendo colocados em prática, afinal, o projeto incentiva um novo 

ramo na economia, o que gera emprego e renda para a comunidade de 

Itaperuçu, onde fica a parceira que recebe o material, e ainda possibilita 

economia para as instituições de ensino participantes. Além disso, a inciativa 

consegue envolver de forma surpreendente a comunidade, que acaba se 

conscientizando sobre o descarte correto do óleo e ainda se envolve com a 

escola. 

Como refletir sobre esse assunto e transformá-lo em práticas educativas 

na sua escola? 

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 

Matemática  Tratamento da 

Informação 

 Leitura e elaboração de gráficos e 

tabelas 
 

Que tal começar entendendo quão conscientes seus alunos já estão 

sobre esse assunto? Envie uma pesquisa para casa, buscando descobrir de que 

forma as famílias descartam o óleo utilizado em frituras. Com os resultados em 

mão elaborem um gráfico, de forma que fique mais fácil entender o cenário. 
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Depois disso, assistam juntos à reportagem e então questione seus 

alunos: Por que o óleo de cozinha não pode ser descartado no meio ambiente 

e nem pelo ralo da cozinha? Quais os impactos dessa ação? 

Para descobrir a respostas para essas perguntas, recorra às pesquisas 

em meios digitais e se possível, apresentem vídeos como esse, que ilustram de 

forma clara e didática os problemas causados pelo descarte incorreto.  

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  Natureza, ambientes e 

qualidade de vida; 

 Mundo do trabalho 

 Produção, circulação e consumo, 

Impactos das atividades humanas, 

Qualidade ambiental 

Língua 

Portuguesa 

 Oralidade; 

 Escrita (compartilhada e 

autônoma); 

 Produção de Texto Oral 

 Produção de textos; 

 Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto às 

normas de escrita 

Uma vez conscientizados, é muito provável que os alunos se sintam 

provocados a agir como multiplicadores dessas informações e também 

queiram propor soluções para esse problema. Aproveitando-se desse 

momento, escute-os e peça que desenhem ou escrevam textos propondo uma 

solução para o descarte adequado do óleo usado.  

Muitas sugestões interessantes podem surgir. Que tal trabalhar com a 

Competência Geral número sete da BNCC e propor que os próprios alunos 

apresentem essa ideia aos outros colegas em forma de comercial simulado, 

usando da argumentação e dos recursos utilizados na publicidade para vender 

sua solução? Dependendo da idade das crianças o trabalho pode ser realizado 

de forma individual ou em grupo. 

É importante que antes do processo de elaboração os alunos tenham 

algum repertório que sirva como base, por isso, assistam alguns exemplos 

juntos, percebendo os aspectos já mencionados na atividade PARA das dicas 

número 1 e 2. Mas, nesse caso, o objetivo é prestar atenção também às 

características do gênero que está sendo trabalhado (comercial/propaganda). 

Após a simulação, escolham alguns produtos ou soluções que possam 

ser apresentados ao público em forma de comercial gravado. Reorganize a 

turma, de forma que todos os alunos participem, mesmo que em diferentes 

papeis, e produzam esses materiais.  

O produto final pode ser divulgado nas redes sociais e a comunidade 

pode participar comentando os vídeos e contando qual produto ou solução 

compraria para resolver os problemas relacionados ao descarte incorreto do 

óleo usado. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw
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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 

 Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

 Análise 

linguística/semiótica 

 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 

 Estratégia de leitura; 

 Forma de composição do texto 

 Produção de textos; 

 Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto às 

normas de escrita 
 

Já vimos nas sugestões anteriores que diferentes mídias têm diferentes 

funções. Exercitando mais uma vez a habilidade de identificar a função social 

dos textos que circulam nos campos da vida social, identificando para quem 

se destinam, por quem foram produzidos e qual seu objetivo revejam a matéria 

do jornal e o vídeo sugerido sobre o descarte do óleo, em seguida, leiam uma 

matéria disponível em jornal impresso ou online sobre o assunto. Clicando aqui 

você pode ver uma sugestão. 

Analisem criticamente também a matéria do jornal, buscando as 

mesmas informações citadas anteriormente. Depois disso, crie um quadro 

comparativo, observando as diferenças de linguagem entre os 3 meios 

observados.  

Aproveite esse momento para destacar a importância de se adequar a 

mensagem aos diferentes meios, de acordo com o público que será atingido e 

observando suas características próprias.  

Uma atividade que pode ser desenvolvida com as crianças de 2º ciclo 

para reforçar essa ideia é pedir que transformem a mensagem de um meio 

para outro, fazendo as adequações necessárias. Por exemplo, por que não 

transformar as informações obtidas na matéria em uma História em 

Quadrinhos? 

 

DICA DO TELEVISANDO: Realizando essa sugestão, você já pode usar 

esses trabalhos para o concurso cultural. 
 

 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/o-ciclo-do-oleo/

