
[PLANEJANDO UM BAZAR]

Atividade:
[Que tal pensarem juntos na criação de um bazar para compra e venda de
produtos destinados a obter recursos para realização de melhorias na
escola. Após conversar com o grupo assinale qual(is) meta(s) vocês desejam
realizar na escola com os recursos que conquistarem:

(    ) Pintura da parte externa do pátio R$ 2.000,00
(    ) Trocar as cortinas das salas de aula R$ 2.300,00
(    ) Comprar jogos pedagógicos para as aulas de Matemática R$ 3.000,00
( ) Comprar itens necessários para criação ou melhorias do laboratório
de Ciências R$ 4.000,00

Agora, vocês trabalharão em duas etapas:

1ª etapa: Destinada à criação do bazar. Vamos lá?

1. Nome do Bazar

2. Recurso financeiro em
caixa (fictício):

R$ 1.900 reais

3. Qual a meta para o bazar?
(Indicar o valor da melhoria na

escola que assinalaram)
R$

4. Lista de itens que compraram do fornecedor externo e valores
gastos:

-Exemplo: Bola R$ 8 reais

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de gastos R$ ___________
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5. Quantia que restou após o
investimento (Valor inicial -
Valores gastos com os produtos)

R$

6. Valores de revenda das mercadorias adquiridas:

-

-

-

-

-

-

-

-

2ª etapa: Após realizar as vendas reflitam:

1.  Qual valor possuem em caixa? __________________________
2. Essa quantia será necessária para o investimento que gostariam de

fazer na escola? Por quê?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Se pudessem pensar em estratégias para melhorar as vendas de
todos os produtos do bazar que criaram o que proporiam?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Suponhamos que conseguissem realizar as vendas de todos os
produtos e pudessem investir em algo mais, além da meta de melhoria da
escola, o que fariam?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Daqui a pouco o professor solicitará que partilhem as respostas.
Escolham um integrante para ser o orador.]
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