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Plano de aula

Plano de aula: Educação �nanceira em prol da comunidade

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Elisa Vilalta.

Habilidades BNCC

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e

espaços, analisando mudanças e permanências.

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados

pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a

ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa,

na escola e/ou no entorno.

Objetos de conhecimento

Ações individuais e coletivas que bene�ciam a comunidade.

Planejamento de ações

Planejamento �nanceiro para a realização de ações.

Objetivos de aprendizado

Realizar um levantamento das necessidades  coletivas e individuais da comunidade em que

vive.

Identi�car ações individuais e coletivas que bene�ciam a sociedade.

Planejar, a partir das necessidades da comunidade, ações que resolvam essas necessidades.  

Elaborar um planejamento �nanceiro para realizar uma ação na comunidade em que vive.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania
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Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de educação �nanceira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru da

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm como objetivo promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Neste plano de aula, os estudantes irão fazer um levantamento das necessidades da comunidade em

que vivem, escolher uma dessas necessidades e planejar uma ação coletiva para saná-la. Os

estudantes, portanto, devem ter um conhecimento sobre possíveis problemas que uma comunidade

pode apresentar, como, por exemplo, coleta de lixo, alimentação, eletricidade, consumismo. Caso

esses assuntos ainda não tenham sido trabalhados com a turma, leve reportagens, imagens,

fotogra�as da própria comunidade para discussão prévia.

No plano Planejamento �nanceiro para a escola: em busca de melhorias, os estudantes começam a

trabalhar o planejamento �nanceiro com ações que bene�ciam a comunidade escolar.

Recomendamos que ele seja realizado antes deste para que iniciem o planejamento em um universo

menor, a escola, e partam neste para um universo maior, a comunidade em que vivem.

Para se aprofundar

Para saber mais sobre ações individuais e coletivas em prol da comunidade, acesse:

Conheça 6 exemplos de projetos sociais que transformam vidas. Disponível em:

https://www.childfundbrasil.org.br/blog/conheca-6-exemplos-de-projetos-sociais-que-

transformam-vidas/ . Acesso em 30 Nov. 2021.

Qual a importância de um projeto social para uma comunidade? Disponível em:

https://institutobhfuturo.com.br/qual-a-importancia-de-um-projeto-social-para-uma-

comunidade/. Acesso em 30 Nov. 2021.

Para saber mais sobre planejamento de ações individuais e coletivas em prol da comunidade,

acesse:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/geografia/planejamento-financeiro-para-a-escola-em-busca-de-melhorias/6481
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/conheca-6-exemplos-de-projetos-sociais-que-transformam-vidas/
https://institutobhfuturo.com.br/qual-a-importancia-de-um-projeto-social-para-uma-comunidade/


Poupança para projeto coletivo. Disponível em: https://www.cenpec.org.br/o�cinas/uma-poupanca-

para-um-projeto-coletivo. Acesso em 30 Nov. 2021.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

História: Sopa de pedra impressa para a leitura do professor.

Tira de papel com a frase escrita: "Acredito que somos uma comunidade e que devemos cuidar

uns dos outros", Malala Yousafzai.

Uma cópia da Notícia para cada grupo.

Cópias da atividade Tabela de planejamento para cada grupo.

Uma folha de papel pardo com a tabela sugerida no documento Tabela para os grupos.

Canetas hidrográ�cas.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Contexto

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

A primeira parte da aula tem como objetivo fazer com que os estudantes comecem a re�etir sobre

como a comunidade pode ajudar a resolver seus próprios problemas a partir de uma história. Reúna

os estudantes em uma roda, em um ambiente agradável para a contação de histórias. Eles devem

escutar a história e discutir sobre as perguntas que forem propostas. Depois você deve preparar uma

tira de papel com uma frase de Malala Yousafzai para que a analisem e a relacionem com a história

lida.

O que propor?

Reúna a turma em uma roda de conversa e pergunte:

Vocês já ouviram falar em uma sopa de pedra? Que ingredientes deve ter nela?

Deixe que os estudantes compartilhem o que sabem sobre a sopa, pois pode ser que alguns já

tenham ouvido essa história na versão de Pedro Malasartes. Esclareça que essa história é bastante

antiga e veio de Portugal.

Comece, então, a leitura interativa da história. Pare em alguns momentos para explicar palavras que

considere representar di�culdade para os estudantes, comente algumas partes, destaque outras. É

https://www.cenpec.org.br/oficinas/uma-poupanca-para-um-projeto-coletivo
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_05UNI01-1QXhwbwIgc1KA_X05a5VN0pzdrylkX0zh.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_05UNI01-11zrDZJxqdAiTaEYPyH2oEX_FQDkmKknN.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_05UNI01-1MLuOHt_3PeTK1LAETfYMHzRyQu7oOQCb.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_05UNI01-1LwoJQOOr32Xi4FdtXgXH50uWauEbntZV.pdf


importante que seja uma leitura com entonação e respeitando os diálogos presentes nela.

Quando terminar a história pergunte:

Que problema o viajante estava enfrentando?

A princípio, a população da aldeia o ajudou? O que falaram?

De que forma ele conseguiu mobilizar a comunidade para resolver o seu problema?

Qual foi o resultado dessa mobilização?

O que os moradores da cidade aprenderam com essa experiência?

A atividade visa a que os estudantes demonstrem sua compreensão da história. Eles devem ter

percebido que o problema do viajante: ao chegar a uma aldeia, estava com muita fome e pediu ajuda

a algumas pessoas de lá. A princípio, os habitantes da aldeia não o ajudaram, justi�cando que eram

pessoas muito pobres, que mal tinham comida para eles mesmos. Depois, devem reconhecer a ação

do viajante: a sopa de pedra. Ao dizer que a sopa de pedra ajudaria a matar a fome de todos, ele

conseguiu mobilizar a população. Cada um foi trazendo o que tinha em casa e, ao juntar tudo, com a

contribuição de todos, a sopa �cou deliciosa e todos conseguiram se alimentar como se estivessem

em uma festa. Os moradores aprenderam que eles passavam fome porque cada um pensava somente

em si, em sua fome, mas ao se juntarem, cada um colaborando com o que poderia, eles mataram a

fome de todos.

Depois, mostre a faixa com a frase de Malala Yousafzai, contextualizando quem ela é. Diga que Malala

é a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, é um símbolo da luta pelo direito à educação das

meninas em um país em que esse direito é negado. Leia a frase: "Acredito que somos uma

comunidade e que devemos cuidar uns dos outros". Pergunte para a turma:

Como podemos relacionar a frase de Malala com a história que escutamos?

Espera-se que os estudantes percebam que em uma comunidade todos são responsáveis pelo bem-

estar um dos outros. Anote as conclusões dos estudantes no quadro ou na própria tira de papel.

Sugestões de adequação

A frase de Malala pode estar escrita em uma cartolina e os estudantes podem escrever suas

conclusões, relacionando a frase com a história, em tiras de papel e colar essas tiras na cartolina,

junto da frase. A cartolina pode �car em exposição na sala.

Problematização

Tempo sugerido

25 minutos.

Orientações

Nesta parte da aula, os estudantes, reunidos em grupos com quatro componentes, irão ler uma notícia

em que a comunidade ajuda a limpar as praias. Eles irão analisar a notícia para compreender a

motivação dessas pessoas e os benefícios que essa ação traz para a comunidade. Depois, os grupos

irão fazer um levantamento dos possíveis problemas que a comunidade ao redor da escola apresenta



e, na sequência, devem planejar intervenções coletivas, visando a solucionar esses problemas com a

ajuda da própria comunidade.

O que propor?

Ainda em roda, pergunte para o grupo:

De que forma as pessoas podem ajudar a sua comunidade?

Que ações podem ser realizadas?

Juntos, os estudantes podem dar sua opinião e apresentar sugestões. Explique, então, que eles irão

ler uma notícia em que a comunidade identi�cou um problema e planejou ações para resolvê-lo.

Divida os estudantes em grupos com quatro componentes e distribua uma cópia da notícia "Ação do

Dia Mundial de Limpeza de Praia ocorre neste sábado em São Luís" para cada um dos grupos. Peça

que alguns estudantes se voluntariem para ler a notícia para a turma. Após a leitura, pergunte:

Qual é o assunto da notícia?

Espera-se que os estudantes digam que a notícia fala de uma ação de conscientização ambiental

em que várias pessoas se voluntariam para limpar as praias.

Qual a motivação dessas pessoas? Por que elas se reúnem para recolher o lixo das praias?

Os estudantes devem perceber que as pessoas realizam essa ação para que as praias estejam

mais limpas e apropriadas não só para o uso pelos seres humanos, mas também em prol da fauna

e �ora marítima.

Quem são essas pessoas?

Espera-se que percebam que são pessoas comuns, de todas as idades, gêneros e classes sociais.

A notícia diz que participarão: estudantes da rede pública, o Greenpeace, entidades da sociedade

civil, órgãos públicos e voluntários.

Quem será bene�ciado por essa ação?

Eles devem perceber que toda a comunidade será bene�ciada.

Pergunte:

Que problemas a nossa comunidade enfrenta?

Como poderíamos promover uma ação para ajudar a solucionar esse problema?

Haverá gastos? Como podemos arrecadar dinheiro para suprir esses gastos?

Deixe que os estudantes respondam livremente e anote no quadro os problemas que a comunidade

enfrenta, de acordo com a visão deles. Podem ser apresentados problemas como o recolhimento de

lixo, a falta de água, o transporte público, as ruas e calçadas esburacadas e, até mesmo, a falta de

alimentos e roupas, dependendo da comunidade em que a escola está inserida. Então, entregue a

folha de atividade para o grupo discutir e trabalhar. Explique cada uma das linhas da tabela e como

elas devem ser preenchidas. Eles devem fazer o levantamento do problema, pensar na ação que será

realizada, nas etapas da ação, se a ação demandará custos e como levantar esse dinheiro, quem irá

participar da ação e o tempo entre o início e o término.

Oriente os grupos para que cada integrante tenha uma função durante o trabalho. Saliente a

importância da participação de todos na discussão, mostrando que cada contribuição deve ser

considerada e discutida. Explique a função de cada um dos componentes do grupo.

Repórter: fará o registro e a socialização.

Facilitador: garantirá que todos entendam as ações propostas na atividade e, se necessário,

esclarecerá as dúvidas com o professor.



Harmonizador: deverá garantir a harmonia e a participação de todos.

Controlador do tempo: garantirá que o grupo realize toda a tarefa no tempo proposto.

Deixe que os componentes do grupo discutam entre si e anotem as conclusões a que chegaram, de

acordo com essas discussões. Circule pela sala e observe a forma como os estudantes estão

trabalhando, se estão ouvindo uns aos outros, se algum deles está falando o tempo todo e não

deixando os outros falarem também. Inter�ra nesses casos, apontando a necessidade da participação

de todos e mostrando que todos devem ser ouvidos e ter a sua opinião levada em consideração, pois

o trabalho é do grupo, e não individual.

Sugestões de adequação

Caso não seja possível imprimir a notícia, leve o projetor para a sala e projete-a para a leitura de

todos. Você pode também levar uma notícia de ação comunitária na comunidade em que vive,

favorecendo a identi�cação dos estudantes com ela. Quanto à atividade, caso não seja possível

imprimir a tabela para os grupos, desenhe-a no quadro e peça que os estudantes a copiem no

caderno.

Sistematização

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Reúna os grupos em roda e oriente-os a que compartilhem a proposta de ação para solucionar um

problema da comunidade em que vivem. Prepare uma tabela em papel pardo, parecida com a que os

estudantes utilizaram, mas com espaço para completar com as propostas de cada um dos grupos

como proposta no documento Tabela para os grupos.

O que propor?

Com os estudantes ainda em grupos, explique que nesse momento eles deverão compartilhar as suas

conclusões com o restante da turma.

Cole a tabela no quadro e peça que os grupos apresentem seus repórteres, que irão compartilhar as

propostas do grupo para toda a turma. Cada um dos repórteres irá apresentar o problema que

encontraram na comunidade e a proposta de ação para a solução do problema.

Enquanto os repórteres apresentam, preencha com as canetas hidrográ�cas a tabela que está colada

no quadro.

Após a apresentação de cada grupo, pergunte se algum outro grupo gostaria de tirar alguma dúvida

sobre as propostas apresentadas.

Sugestões de adequação

Você pode compartilhar e preencher a tabela pelo computador, enquanto a projeta para a turma.

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT3_05UNI01-1LwoJQOOr32Xi4FdtXgXH50uWauEbntZV.pdf


Caso não dê tempo de algum grupo apresentar, continue na aula seguinte, para que a atividade não se

perca.

O que aprendemos?

Tempo sugerido

5 minutos

Orientações

Em uma roda de conversa, proponha que os estudantes analisem as sugestões de ações de todos os

grupos e avaliem a viabilidade de cada uma delas. Eles devem escolher uma que seja mais viável para

realizar uma proposta formal e encaminhá-la ao órgão responsável.

O que propor?

Com a turma sentada em roda, exponha a tabela com todas as ações propostas pelos grupos.

Pergunte:

Todas essas ações que vocês propuseram são viáveis, podem ser realizadas?

De acordo com a maturidade da turma, algumas propostas podem não ser viáveis pela di�culdade de

implementação ou pela demanda �nanceira. Por exemplo, se fosse sugerido que para resolver o

problema de iluminação das ruas, pessoas da própria comunidade deveriam subir nos postes para

trocar as lâmpadas ou comprar um gerador de energia elétrica para todas as casas, seria necessário

explicar que se trata de uma ação perigosa, pois há o perigo de morte, já que essas pessoas não são

especializadas, e �nanceiramente é inviável, pois é o preço do gerador é muito alto. Você pode,

inclusive, pedir que eles pesquisem o valor de um gerador caseiro.

Analise cada uma das sugestões de ações com a turma. Ao �nal, pergunte:

Qual dessas ações vocês acham que poderíamos realmente implementar para resolver um dos

problemas da comunidade?

Que elementos da proposta a tornam viável?

Como podemos proceder para colocá-la em prática?

Que recursos �nanceiros seriam utilizados para a execução dessas intervenções?

Espera-se que eles consigam reconhecer uma ação que seja viável tanto na implementação, quanto

na parte �nanceira. Eles devem perceber os elementos que a tornam viável, como o tempo, o

dinheiro, a forma de arrecadação, a quantidade de pessoas envolvidas, as etapas da ação.

Quando escolherem a ação, comece a colocá-la em prática, em outra aula, aprofundando com os

estudantes cada um dos itens que foram levantados, realizando pesquisas, colocando eles mesmos as

mãos no trabalho. Dessa forma, eles verão o resultado do seu trabalho sendo aplicado.

Sugestões de adequação

Caso os estudantes escolham mais do que uma ação e você perceba que as duas são realmente

viáveis, divida a turma em dois grupos para implementar a segunda ação posteriormente.



Ensino remoto

Marque uma videochamada com seu grupo e conte a história da Sopa de Pedra. Faça os

questionamentos e continue as discussões pela videochamada. Caso não seja possível, grave um áudio

com a história contada e, depois, com as perguntas. Peça que os estudantes também gravem áudios

com as respostas. Comente as respostas em um áudio, para que eles compreendam as respostas que

os colegas enviaram.  Depois, faça um slide com a frase de Malala, para que possam discuti-la juntos.

Compartilhe a notícia com o grupo que está em videochamada, peça que algum dos estudantes

realize a leitura, e em seguida abra a discussão. Para o grupo de WhatsApp, disponibilize o link para a

notícia e promova a discussão a partir de sua leitura. Para o trabalho em grupo, se tiver recursos de

sala temática Google, que permitem a divisão em salas distintas, separe cada grupo nessas salas e

“passeie” entre elas para veri�car e orientar os grupos com o trabalho. Você pode compartilhar a

tabela em cada um dos grupos,( para que possam editá-la juntos. Caso não seja possível, divida os

estudantes em grupos de WhatsApp (ou ainda no mesmo grupo de WhatsApp) e disponibilize a tabela

compartilhada para cada grupo.

Para a sistematização, disponibilize um Padlet (mural coletivo), slide compartilhado ou jamboard e

peça que cada grupo coloque as suas conclusões tanto por videoconferência quanto por Whatsapp.

Depois, lance os questionamentos e peça que os estudantes compartilhem suas respostas por vídeo

ou áudio.

Para a escolha da ação, compartilhe o Padlet (mural coletivo), slide compartilhado ou jamboard já

pronto e promova as discussões por vídeo ou áudio para que eles cheguem á escolha de uma ação.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor:  Elisa Vilalta

Mentor: Aline Soares

Especialista da área: Fernando Barnabé



Ação do Dia Mundial da Limpeza de Praia ocorre neste sábado

(19) em São Luís
Por causa da pandemia, esse ano a intervenção será focada em bate-papo

sobre a conscientização ambiental.
Por G1 MA — São Luís

18/09/2020 09h41  Atualizado há um ano

Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios terá mobilização em São Luís — Foto: Douglas Júnior

Em alusão ao Clean Up the World (ou Dia Mundial da Limpeza de Praias e Rios), uma ação

de conscientização ambiental será realizada em São Luís neste sábado (19), a partir das

14h, com o retorno da descida da Praia do Araçagi como ponto de encontro.

Nos anos anteriores, as ações da data buscavam recolher resíduos das praias, praças e

outros espaços de convivência, mas em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus,

a intervenção será diferente para evitar aglomerações.

Criado no ano de 1986 pela organização Norte-Americana Ocean Conservancy, o

“International Coastal Clean Up” ou em tradução literal, “Limpeza Costeira Internacional”, foi

o primeiro movimento organizado no mundo a realizar campanhas de limpeza em cidades

costeiras, envolvendo comunidades inteiras, que ajudaram a produzir algumas das

primeiras pesquisas e relatórios sobre poluição nas praias e seus ambientes associados.

A ação contará com a participação de estudantes da rede pública, o Greenpeace, entidades

da sociedade civil, órgãos públicos e voluntários.
Disponível em:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/09/18/acao-do-dia-mundial-da-limpeza-de-praia-ocorre-neste-sabado-19-em-s

ao-luis.ghtml. Acesso em 30 Nov. 2021.
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A Sopa de Pedra

Esta é uma história de um homem sábio que viajava.

Em uma dessas viagens, chegou em uma aldeia muito pobre e estava

em busca de alimento. O sábio foi até uma pequena loja de alimentos da

aldeia e pediu ao lojista para lhe dar um pouco de comida, mas o lojista,

um homem mal vestido lhe disse: “eu gostaria de alimentá-lo, senhor, mas

nós somos um povo pobre e temos que valorizar cada migalha, a fim de

manter a minha família viva”.

Continuando na sua caminhada, o homem sábio teve a mesma

resposta em outra loja e, em uma fazenda, o fazendeiro e a sua esposa

ainda jogaram-no para a rua dizendo que ele não deveria pedir comida para

tais pessoas pobres.

O homem sábio desesperado e faminto passou a noite na floresta e

pensou sobre o plano do dia seguinte. Na parte da manhã ele teve sorte,

porque a maioria da população da aldeia foi se reunir na praça principal,

incluindo aqueles que ele havia se aproximado no dia anterior. O viajante

mais uma vez civilmente perguntou ao primeiro lojista sobre o alimento e o

lojista respondeu: “Eu bem que gostaria de poder alimentá-lo e toda a

aldeia”.

O sábio respondeu: “Senhor, eu gostaria de ter trazido comigo as

minhas pedras mágicas para sopa, então, eu teria sido capaz de alimentar

toda a aldeia de fato”. O lojista, zombava dele, ele não podia imaginar tal

sopa. Enquanto isso, outros moradores se reuniram em volta deles e

começaram a ouvir a conversa. Senhor, disse o viajante, “está aldeia parece

muito com o lugar onde eu encontrei as minhas pedras mágicas. Estou

falando de uma receita que um senhor me ensinou uma vez, o segredo não

está nas pedras (no entanto, eles têm de ser necessário), mas na receita

com a qual poderíamos preparar sopa e alimentar toda a aldeia”.

O lojista respondeu: “Há uma pequena colina perto do rio e há pedras

muito bonitas lá”.

“Vamos vê-las”, disse o viajante.
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Todos os moradores seguiram até o rio, onde ele olhou de 30 a 40

pedras. Finalmente, ele selecionou uma pedra avermelhada e disse

sorrindo: “eu acho que nós vamos fazer a nossa sopa”. Os moradores se

tornaram agitados, porque eles estavam constantemente com fome devido

à pobreza. O homem sábio encontrou uma outra pedra, em seguida, uma

criança encontrou a terceira e o viajante aprovou.

Em seguida, o viajante perguntou: “quem tem uma grande panela”. O

ferreiro da vila que tinha uma velha panela grande que precisava ser limpa,

então, ele foi para lá prepará-la. Vários homens o seguiram, a fim de

ajudá-lo.

“Precisamos de um pouco de lenha para fazer fogo”, disse o viajante.

O carpinteiro disse que tinha algumas pranchas velhas deixadas, então, ele

foi buscá-lo.

A panela foi limpa e preenchida com água do rio. O viajante segurava

as pedras acima da panela e disse em voz alta: “não é com uma pedra, não

com duas pedras, mas com três pedras que vamos alimentar a todos”. Em

seguida, ele jogou as pedras na panela, agitou-as com uma colher de

madeira grande e cantou uma canção mágica. Em cerca de 10 minutos as

pessoas começaram a mostrar os sinais de impaciência, o viajante provou a

'sopa'.... Alguém perguntou: “está pronto?” O viajante disse que estava muito

bom, mas se tivesse um pouco de sal teria sido ainda melhor.

A lojista disse: “eu tenho um pouco de sal e pimenta” e ela tirou da

sua loja para trazê-los. Em poucos minutos, o viajante provou a sopa e

disse: “está muito bom, mas se eu poderia adicionar algumas cenouras, o

sabor teria sido ainda melhor”.

A mulher do fazendeiro disse: “Eu tenho algumas cenouras, batatas e

cebolas da minha horta”, ela foi buscar esses produtos. Em pouco tempo o

agricultor acrescentou o seu último pedaço de carne de carneiro para a

sopa. O viajante continuou e continuou até que todos os moradores

contribuíssem de alguma forma, com o que tinham para manter a si

próprios. Como resultado, a sopa foi espessa e saborosa.

A aldeia se revelou a noite inteira, o padeiro trouxe um pouco de pão

e o lojista ainda foi buscar um pouco de leite. Foi uma noite para se
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lembrar.

Naquela noite todos os moradores, incluindo o viajante, foram

saciados e todos dormiram profundamente.

No outro dia pela manhã, quando o viajante estava deixando a aldeia,

o povo lhe deu muitos presentes e alimentos. O viajante agradecido deu as

pedras para o lojista e disse a ele e à toda aldeia: “vocês sempre serão

capazes de ter festas se vocês seguirem a minha receita e se todos vocês

contribuírem um pouco para que a sopa seja mais saborosa”. Com essas

palavras de despedida, o viajante satisfeito, continuou a sua viagem.

Teófilo Braga, Contos Tradicionais do Povo Português, 1883 (adaptado)
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Título da atividade:
[Identificando um problema de nossa comunidade e buscando ações]
Atividade:
Em seu grupo discuta e escolha um problema que a nossa comunidade
enfrenta e completem o quadro com as etapas que sua turma deverá fazer
para que esta melhoria se realize.

Problema de nossa comunidade:

1 O que podemos fazer
para ajudar a
solucioná-lo?

2
A ação pensada irá
demandar custos?
Quais?

3 Caso a ação demande
custos, o que fazer
para arrecadar o
dinheiro?

4
Quais são as etapas
para a realização da
ação? Como realizar
cada uma das etapas
propostas?

5
Quem participará da
ação e o que cada um
deve fazer?

6 Quando vai iniciar e
concluir cada etapa
da proposta de ação?

Integrantes do grupo:
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Problema de nossa
comunidade:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1 O que podemos fazer
para ajudar a
solucioná-lo?

2 A ação pensada irá
demandar custos?
Quais?

3 Caso a ação demande
custos, o que fazer
para arrecadar o
dinheiro?

4 Quais são as etapas
para a realização da
ação? Como realizar
cada uma das etapas
propostas?

5 Quem participará da
ação e o que cada um
deve fazer?

6 Quando vai iniciar e
concluir cada etapa da
proposta de ação?
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