
Título da atividade:
[Registro das discussões em grupo]

Resolução:

Cada grupo trará sua discussão, assim poderão surgir ideias diversas. A
intenção aqui não é direcionar a discussão, mas confrontar ideias e trazer à
tona conceitos e argumentos que enriqueçam seu repertório e ampliem os
olhares dos estudantes ao realizarem suas escolhas de consumo.
Desta forma, observe algumas possibilidades de respostas.

[Discutam e registrem suas conclusões sobre cada uma das afirmações:

Componentes do grupo:

Afirmações Concordamos? Por quê?

Sim Não

Só compramos
produtos que são
realmente
necessários.

Sim: Porque quando compramos o
que não vamos utilizar gastamos
muito dinheiro; porque as coisas
estragam e precisamos jogar no
lixo; porque precisamos de muitos
brinquedos.

Não: Porque sempre acabamos
comprando muitas coisas que
depois não usamos; porque na hora
de comprar não percebemos que
estamos comprando mais do que o
necessário.

Devemos comprar
os produtos em
promoção, mesmo
que não estejamos
necessitando no
momento.

Sim: Porque podemos economizar
dinheiro; porque é uma
oportunidade de comprar mais.

Não: Porque podemos acabar
jogando coisas no lixo, por comprar
e não usar; porque as promoções
podem enganar.

Todos precisam ter
os mesmos
produtos.

Sim: Porque ficamos com vontade
de ter o que os outros têm; porque
precisamos das mesmas coisas.

Não: Porque cada um tem gostos
diferentes; porque nem todos
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podem comprar as mesmas coisas.

Jogamos no lixo os
produtos que não
precisamos mais.

Sim: Porque ficam velhos e às
vezes estragados; porque podemos
colocar para reciclar.

Não: Porque podemos reutilizar em
outro momento; porque se não
tiver estragado poderá ser útil para
outras pessoas.

Doamos os
produtos que não
estamos utilizando
e estão em
condições de uso.

Sim: Porque podem ser úteis para
outras pessoas; porque assim as
outras pessoas não precisam
comprar.

Não: Porque não sabemos se as
pessoas irão usar ou jogar no lixo;
porque podemos guardar para usar
mais adiante.

]
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