
Título da atividade:
[Concluindo o estudo de caso]

Atividade:
[Acompanhe a leitura que seu (sua) professor (a) fará do texto que conta
como a turma do 3o ano de uma escola brasileira concluiu o seu projeto de
melhorias para a escola.

Para iniciar o projeto, a turma do 3 o ano fez uma reunião com
representantes da direção e do conselho de escola, para isso os alunos se
prepararam realizando um planejamento para a arrecadação de dinheiro.
Iniciaram com a escolha das necessidades de melhoria que desejavam.
Determinaram, então, o que era necessário para realizar os melhoramentos
e fizeram orçamentos. Cada item foi pesquisado por cinco alunos. Com
todos os preços em mãos, decidiram onde comprar e o total de dinheiro
que seria necessário
Em seguida, precisaram determinar como pretendiam arrecadar o dinheiro.
Tiveram muitas ideias: vendas de artesanatos produzidos pelos alunos e
pais, com material reciclável; venda de lixos recicláveis coletados na escola;
contribuição semanal dos alunos para um cofrinho da turma; rifas de
produtos doados pela comunidade escolar; festa do sorvete.
Após discutirem o que consideravam viável para sua realidade, resolveram
arrecadar a verba com a venda de artesanatos produzidos pelos alunos e
outros membros da comunidade escolar e com a realização da festa do
sorvete, em que seriam vendidos sorvetes e também os artesanatos.
Com a aprovação da direção, realizaram uma reunião com os pais da turma
e iniciaram determinando quais artesanatos iriam produzir e os materiais
necessários, fazendo a divulgação, para arrecadar tais materiais. Durante
três meses produziram seus artefatos manuais e arrecadaram doações de
outros feitos por membros da comunidade escolar. Ao mesmo tempo, com
a colaboração do conselho de escola, organizaram a festa do sorvete, que
ocorreu no início de novembro.
Com a arrecadação dos artesanatos e da venda dos sorvetes, foi possível
juntar R$690,00, já descontando os gastos.
A turma comemorou e, após realizar as melhorias propostas, doou o
restante para o caixa da escola, para colaborar com o atendimento de
outras necessidades.
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