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Olá, professor! 

Na última reportagem da série sobre Sustentabilidade, conhecemos o 

exemplo do projeto do CEASA de Londrina. Lá, o alimento que não pode mais 

ser comercializado é doado a instituições e deixa de ir para o lixo. Como isso 

se relaciona com o tripé da sustentabilidade? Primeiramente percebemos a 

sustentabilidade social, ao observar a dessa forma existe uma real contribuição 

para uma sociedade mais justa, também financeira, pois a atitude colabora 

também com o caixa das instituições, que na maioria das vezes se mantem por 

meio de doações e, desta forma, podem utilizar os recursos financeiros para 

outros investimentos e por fim a sustentabilidade ambiental, já que evita que 

mais de 30 toneladas de alimentos sejam descartados em aterros sanitários. 

Como levar essa problemática para as salas de aula do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, utilizando a metodologia do Televisando? 

COM (utilizando a reportagem como recurso didático): 

DISCIPLINA UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ciências  Matéria e Energia 

 Terra e Universo 

 Consumo Consciente, 

Características e propriedade 

físicas dos materiais, reciclagem,  

 Usos do solo,  

Geografia  Mundo do trabalho  Produção, circulação e consumo, 

Impactos das atividades humanas; 

 Tipos de trabalhos em lugares e 

tempos diferentes; 

Matemática  Grandezas e medidas  Medidas massa e capacidade 

 

Como sempre, é preciso contextualizar as informações. Após assistir a 

reportagem, provoque a turma perguntando: Porque vocês acham que tanto 

alimento poderia parar no lixo? A ação do CEASA é efetiva? De que forma 

podemos contribuir para a diminuição do desperdício em nossas casas? E na 

escola? De onde vem o alimento que consumimos? Qual a importância da 

agricultura? 

Após a discussão, proponha que as crianças busquem, em dicionários 

online ou impressos, os conceitos das palavras: Desperdício, atitude, consumo 

e consciência, buscando entender a relação desses termos com a matéria 

assistida e todo o trabalho desenvolvido até aqui. Discutam as definições e 

criem os verbetes de vocês, anotando-os em cartazes, para que fiquem em 

evidência na sala de aula. 
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Outra sugestão é observar se o desperdício está presente na própria 

escola. Quanto de comida sobre após o lanche? O que é feito com ela? Vocês 

podem acompanhar a rotina pesando as sobras todos os dias e registrando 

esses dados. Depois, se constatado que existe desperdício, podem apresentar 

a situação à equipe responsável pela merenda e à Diretoria, buscando 

alternativas para diminuir esses números. 

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, Matéria prima e 

Indústria 

Matemática  Oralidade 

 Escrita (compartilhada 

e autônoma) 

 Produção de Texto Oral 

 Produção de Fotolegendas 

Artes  Artes visuais  Contextos e práticas 

 Elementos da linguagem 

 Processos de criação 

A atitude ilustrada nessa última matéria traz a ideia de 

Reaproveitamento, para evitar o desperdício. Nas outras matérias da série 

também encontramos a importância de Repensar, Reciclar, Reduzir, 

Reutilizar... Essas atitudes são algumas das trabalhadas dentro da 

Sustentabilidade por meio dos “7 R’s”, são eles: 

 

 Repensar: Pensar novamente sobre as necessidades, evitando comprar ou 

consumir sem necessidade, praticar o consumo consciente. 

 Recusar: Recuse produtos fabricados por empresas que não respeitam a 

natureza ou prejudicam o meio ambiente.  

 Reduzir: Diminuir o consumo excessivo e evitar a utilização de materiais 

prejudiciais que podem ser evitados. 

 Reparar: Consertar algo que quebrou pode sair muito mais barato que 

comprar um novo e você ainda evita de descartar o que pode ser 

reutilizado. 

 Reintegrar: Esse conceito tem ganhado força com o crescente número de 

hortas urbanas. Reintegrar diz respeito a compostagem orgânica, que 

reaproveita o que não pode ser reciclado. 

 Reciclar: Reutilizar dando um novo uso a materiais e produtos que seriam 

descartados. 

 Reutilizar: Utilizar novamente materiais que não precisam ser descartados 

após o primeiro uso como potes de vidro, sacolas... 
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Trabalhar com esses conceitos em toda a educação básica nos ajuda a 

a formar cidadãos mais conscientes no meio em que vivem, por isso, divida a 

turma em 7 grupos e peça que cada um pesquise o significado de um desses 

R’s e traduza-o em uma foto (os pequenos podem necessitar de maior 

intervenção, portanto é possível realizar todo o trabalho coletivamente). 

Posteriormente, os alunos podem conhecer o trabalho de todos e criar 

fotolegendas, apresentando o conceito de cada palavra e dicas para sua 

prática. 

Organizem uma exposição na escola, de forma que todos os alunos, pais 

e comunidade tenham acesso a esse trabalho e possam ser conscientizados 

sobre as atitudes ligadas à Sustentabilidade. 

Outra ideia, é expor os trabalhos nas redes sociais. Eles podem ser 

postados todos ao mesmo tempo, ou um por dia, promovendo a semana da 

sustentabilidade. Fique livre para usar a criatividade e divulgar o trabalho dos 

alunos em diferentes mídias! 

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 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em 

situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, 

publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a 

cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; 

álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); 

comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; 

Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, 

regras e regulamentos. 

Como a mídia pode contribuir para a Sustentabilidade? 

Levante essa questão com os alunos e observem o poder que cada meio 

de comunicação possui e como ele pode colaborar para a criação de uma 

mentalidade voltada a criação de um mundo mais sustentável.  

Vale conversar com jornalistas, visitar diferentes meios de comunicação 

e também estudar a mídia informal. 

Além disso, nesta etapa do trabalho os alunos devem se perceber como 

mais do que consumidores de conteúdo, mas também prosumers (produtores 

e consumidores ao mesmo tempo, para entender melhor o termo leia um 

artigo disponível no site do Televisando em materiais de apoio pedagógico.) 

Por fim, peça que relatem em forma de desenho, charge ou texto as 

formas que cada meio de comunicação pode contribuir e como nós, leitores 

e consumidores de conteúdo, devemos nos posicionar frente às informações 

que recebemos. 

 


