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Plano de aula

Plano de aula: Planejando a compra de um produto

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Gilne Gardesani Fernandez.

Habilidades BNCC

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a

diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas),

circulação e consumo de diferentes produtos.

Objetos de conhecimento

Custo-benefício de um produto.

Consumo consciente.

Durabilidade e descarte de produtos.

Objetivos de aprendizado

Reconhecer a necessidade de realizar ou não uma compra.

Identi�car os fatores a se considerar na compra de um produto relacionados ao custo-

benefício.

Relacionar as formas de descarte e a durabilidade dos produtos no momento da compra.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

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
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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

Recomenda-se que, antes de desenvolver esta aula, a turma já tenha trabalhado com alguma das

habilidade da BNCC propostas neste plano, abrangendo temas ou conceitos como consumo

consciente, descarte de produtos, custo e preço dos produtos. Caso isso não tenha sido feito, você

pode realizar antes, outros planos de aula relacionados a tais habilidades da BNCC. Seguem algumas

sugestões de planos de aula para você utilizar antes deste.

O meio de transporte e as implicações no valor �nal do produto.

O valor das coisas. Preci�cando produtos e serviços.

Para se aprofundar

Para saber mais sobre o tema, acesse:

Seis perguntas do consumo consciente. Disponível em: https://akatu.org.br/seis-perguntas-do-

consumo-consciente/. Acesso em 12 Dez. 2021.

Processo de compra: o que é e como funcionam os cinco diferentes estágios. Disponível em:

https://rockcontent.com/br/blog/processo-de-compra/. Acesso em 12 Dez. 2021.

Para ampliar seus conhecimentos, acesse:

Estratégias de marketing garantem o sucesso do produto no mercado. Disponível em:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/estrategias-de-marketing-

garantem-o-sucesso-do-produto-no-mercado,b10032736a186410VgnVCM1000003b74010aRCRD.

Acesso em 12 Dez. 2021.

Economia circular: entenda o que é, suas características e benefícios. Disponível em:

https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/economia-circular/. Acesso em 12 Dez.

2021.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

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

Uma folha com uma �gura colada no alto, para cada grupo, contendo a seguinte comanda:

“Vocês precisam comprar um produto deste gênero. Como escolher qual e onde comprar?

Conversem no grupo e escrevam cinco passos que achem importantes para decidir e fazer esta

compra”. As �guras devem ser de gêneros diferentes (alimentos, roupas, eletroeletrônicos,

brinquedos, móveis ou outros utensílios para casa, materiais escolares etc).

Cartolinas.

Revistas ou folhetos para recorte.

Canetas coloridas, tesouras, cola.

Texto impresso ou em formato digital (uma cópia para cada estudante, de acordo com o grupo

a que ele pertença):

Texto grupo 1 - Adquirindo alimentos.

Texto grupo 2 - Comprando eletrodomésticos.

Texto grupo 3 - Preciso comprar roupas.

Texto grupo 4 - Ao obter materiais escolares devo…

Texto grupo 5 - O que veri�car ao comprar brinquedos?

Folhas avulsas para rascunho.

Folhas avulsas pautadas.

Quadro ou folha de papel pardo (se preferir, equipamento para projeção: computador e

projetor).

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

Organize, inicialmente, os estudantes em cinco grupos. Para trabalhar o contexto, utilize imagens de

produtos diversos (alimentos, roupas, eletroeletrônicos, brinquedos, móveis ou outros utensílios para

casa, materiais escolares), que podem ser recortadas de folhetos e revistas usadas, como motivação

para a discussão, nos grupos. Para cada grupo, prepare uma folha com uma �gura colada no alto,

contendo a seguinte comanda: “Vocês precisam comprar um produto deste gênero. Como escolher

qual e onde comprar? Conversem no grupo e escrevam cinco passos que achem importantes para

decidir e fazer esta compra”. Escolha �guras de gêneros diferentes para cada grupo.

O que propor?

Inicie a atividade com uma conversa coletiva, para auxiliar na posterior discussão nos grupos. Para

tanto, proponha as seguintes questões:

O que precisamos levar em consideração antes de comprar alguns produtos?

Nossos hábitos de compras devem ser sempre iguais?

Para comparar diferentes produtos, procedemos de uma mesma forma?

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT4_01UNI01-1MdDdtSjLf4iWcnTgfZMItGgTjxJLUgiT.pdf
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A seguir, distribua as folhas com as imagens e a comanda para os grupos. Explique que farão uma

conversa e o registro das principais ideias em cinco itens. Dê cerca de 5 minutos para que realizem a

proposta. Oriente para que eles se organizem no sentido de que cada integrante tenha uma função

durante o trabalho:

Repórter, que fará o registro e a socialização.

Facilitador, responsável por garantir que todos entenderam as ações propostas na atividade e,

se necessário, esclarecer as dúvidas com o professor.

Harmonizador, que deverá garantir a harmonia e a participação de todos.

Controlador do tempo, que será responsável por garantir que o grupo realize toda a tarefa.

Nos minutos restantes, faça uma breve socialização. Cada grupo mostra o seu produto e lê os itens

que relacionou. Cole as folhas num local visível. Explique sobre a importância de participarem e de

ouvirem os apontamentos dos colegas.

Sugestões de adequação

Se preferir, realize as discussões coletivamente. Para isso, coloque a comanda no quadro e as �guras

em cartazes (meia folha de cartolina) para realizar o registro das ideias. Organize para que a maioria

dos estudantes possa participar, expondo seus pensamentos. Explique sobre a importância de

participarem e de ouvirem os apontamentos dos colegas.

Problematização

Tempo sugerido

20 minutos.

Orientações

Nesta etapa os estudantes continuarão trabalhando em grupos. Cada um dos cinco grupos receberá

um texto diferente sobre o que observar para realizar a compra de determinados produtos:

Texto grupo 1 - Adquirindo alimentos.

Texto grupo 2 - Comprando eletrodomésticos.

Texto grupo 3 - Preciso comprar roupas!

Texto grupo 4 - Ao obter materiais escolares devo…

Texto grupo 5 - O que veri�car ao comprar brinquedos?

Os estudantes deverão ler o texto e fazer um cartaz para apresentar as informações aos colegas e,

depois, compor um painel informativo para a comunidade escolar. Disponibilize uma cópia do texto

para cada estudante (em papel ou digital) e os materiais necessários para que façam os cartazes

(cartolinas, canetas coloridas, revistas e folhetos para recorte, tesouras, cola etc.). Saliente a

importância da participação de todos na leitura do texto e na discussão, contribuindo para a

elaboração do cartaz, com as informações principais.

O que propor?

Distribua os textos para os grupos, garantindo que cada estudante tenha uma cópia. Peça que façam

uma leitura silenciosa, grifando as principais informações necessárias para o consumidor. Explique

que deverão fazer um cartaz para informar a outras pessoas sobre o que precisam levar em

consideração para adquirir tais produtos. Enquanto os estudantes fazem a leitura, distribua nos

grupos os materiais necessários para a confecção dos cartazes. Solicite que discutam no grupo e



determinem quais informações disponibilizarão no cartaz e que façam um rascunho, antes de iniciar

na cartolina. Determine o tempo que terão para realizar o cartaz (cerca de 15 minutos), para que se

organizem. Enquanto os estudantes realizam a proposta, circule para veri�car se entenderam e

esclarecer dúvidas. Faça as intervenções que julgar necessárias, lembrando que devem ser

interferências que levem à re�exão. Oriente sobre a importância da participação de todos,

contribuindo para que realizem a proposta.

Sugestões de adequação:

Se achar mais adequado e tiver disponibilidade de recursos, em vez de fazer um cartaz no papel, os

estudantes poderão elaborar uma mensagem digital, que poderão socializar com a comunidade

escolar no site da escola, por exemplo. Para isso, podem usar o Canva (https://www.canva.com/) ou o

Google Apresentações.

Para saber mais sobre o Canva, acesse: Como usar o Canva do zero - Como produzir posts no canva.

Disponível em: https://youtu.be/K3vjcl3-XQM. Acesso em 14 Dez. 2021.

Sistematização

Tempo sugerido

15 minutos.

Orientações

Este é o momento para a socialização dos trabalhos realizados pelos grupos. Cada grupo deverá

expor seus cartazes e explicar os principais pontos aos demais colegas. Faça as considerações ou

intervenções que achar convenientes. Para sistematizar os conhecimentos, você pode utilizar algumas

das seguintes questões:

Devemos observar os mesmos aspectos para comprar qualquer produto?

Comprar uma geladeira é o mesmo que comprar um quilo de arroz?

O preço é o mais importante quando vamos comprar um produto?

Os produtos adquiridos podem �car expostos a diferentes temperaturas?

O modo de conservação desses produtos é o mesmo?

As matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos impactam os seus valores/preços?

Devemos pensar nos materiais utilizados na confecção do produto? O que se deve considerar?

E as embalagens dos produtos, devem ser avaliadas na hora da compra?

A marca do produto é importante? Por quê?

Não devemos comprar produtos de marcas novas ou desconhecidas?

É preciso considerar o prazo de validade em qualquer produto?

A durabilidade é importante em que tipos de produtos?

O que propor?

Explique aos estudantes que eles farão a socialização das principais informações sobre a aquisição

dos produtos, utilizando os cartazes que construíram. Peça que o representante de cada grupo faça a

apresentação para o restante da turma. Coloque os cartazes em exposição, de forma que �quem

visíveis a todos os estudantes. Ressalte a importância de que respeitem todas as ideias e opiniões.

Para encerrar e sistematizar os conhecimentos, faça algumas questões para a turma (utilize perguntas

do banco de perguntas disponibilizado nas orientações ou outras questões que considerar

importantes).

https://www.canva.com/
https://youtu.be/K3vjcl3-XQM


Sugestões de adequação

Se você optou pelo uso de meios digitais, peça a cada grupo que salve suas produções e utilize um

projetor para as apresentações.

O que aprendemos?

Tempo sugerido

5 minutos.

Orientações

Esta atividade tem o propósito de avaliar as aprendizagens construídas. A proposta aqui é que cada

estudante coloque seus conhecimentos num contexto, justi�cando as escolhas, conforme o que

aprendeu. Cada um deverá escolher um produto e escrever cinco itens que julgue importantes, para

pensar e fazer ao realizar a compra de tal produto. Coloque a proposta no quadro, para que os

estudantes escrevam em suas folhas. Ao �nal, socialize algumas escritas e recolha as folhas de todos

os estudantes.

O que propor?

Explique aos estudantes que essa é uma atividade para registrarem o que aprenderam na aula. Peça

que, numa folha avulsa, individualmente, coloquem seus nomes e depois escrevam, completando o

texto (que deverá estar escrito no quadro):

“Eu preciso comprar ______________ e para isso devo:

1)

2)

3)

4)

5)

No �nal, peça a alguns estudantes que socializem suas escritas.

Sugestões de adequação

Você pode, se preferir, realizar a proposta oral e coletivamente, mas é preciso garantir que a maioria

dos estudantes participe. Neste caso, você escolhe um produto e eles falam o que é necessário levar

em conta para realizar a compra. Faça com alguns produtos diferentes. Peça que cada estudante diga

um item. Lembre que todos devem ouvir as falas dos colegas e também participar, expondo seus

aprendizados. Vá registrando, no quadro, as colocações dos estudantes.

Ensino remoto

No caso do ensino remoto, a atividade da seção Contexto poderá ser realizada, se estiver numa aula

síncrona, formando grupos e alocando-os em salas, disponibilizando a atividade em um documento

colaborativo (você pode utilizar o Google Docs), enviando os links pelo Whatsapp. Se a aula for

assíncrona, você pode enviar a proposta e solicitar que os estudantes utilizem o Whatsapp (peça

ajuda da família, se for possível) para formar os grupos, realizar a discussão e registrar as ideias,

enviando-as para você e para os demais grupos.



Para a Problematização, encaminhe o texto aos estudantes com antecedência, solicitando que façam

a leitura e destaquem as ideias principais. Se estiver numa aula síncrona, forme grupos para realizar a

proposta num documento digital, dividindo-os em salas e disponibilizando a atividade em um

documento colaborativo (para isso, você pode usar o Canva ou o Google Apresentações) e enviando os

links pelo Whatsapp. Entre nas salas e apoie os estudantes, certi�cando-se que entenderam o

trabalho. A socialização pode ser feita por um representante de cada grupo na sala virtual. Se não

tiver esse recurso, pode solicitar que utilizem o WhatsApp para formar grupos e realizar a discussão.

O cartaz pode ser elaborado digitalmente em um documento colaborativo, ou compartilhado por um

dos integrantes (o repórter) do grupo, conforme planejamento e organização do próprio grupo pelo

Whatsapp. Oriente que enviem seus trabalhos aos demais grupos e a você.

A atividade da etapa “O que aprendemos?” pode ser realizada individualmente, da mesma forma

proposta no plano. Cada estudante envia sua atividade a você por foto ou outro formato que seja

mais conveniente. Faça a socialização das aprendizagens com todos os estudantes, enviando uma

sistematização dos aprendizados.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Gilne Gardesani Fernandez

Mentor: Aline Soares

Especialista da área: Fernando Barnabé



Título da atividade:
[Texto - Grupo 5 - Quero um brinquedo novo!]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

“Quero um brinquedo novo!” Essa é a fala da maioria das crianças quando
veem um anúncio ou tem um brinquedo quebrado ou, ainda, quando seus
brinquedos já não correspondem mais a sua faixa etária.

Será que é sempre necessário comprar um brinquedo novo? O brinquedo
quebrado não pode ser consertado?

É sempre importante estabelecer a necessidade ou não de comprar algo
novo, levando em consideração que existem outras opções como, o
conserto do brinquedo danificado ou uma feira de trocas de brinquedos,
pois muitas coisas ainda estão em ótimo estado quando a criança cresceu
e já não usa mais.

Mas, se você determinou que realmente é necessário ter um novo
brinquedo ou presentear uma criança, veja o que precisa considerar ao
comprar brinquedos.

1. Observe se o brinquedo possui o selo do Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia), pois a instituição só aprova a venda de brinquedos após
realizar uma série de testes, garantindo a segurança de acordo com as
normas estabelecidas.

2. Verifique a faixa etária da criança e aquela indicada no brinquedo, pois
assim escolherá o produto mais seguro e que atenda aos interesses,
habilidades e limitações da criança. Também é importante, porque
alguns produtos possuem peças pequenas, pontiagudas ou contêm
corantes ou outras substâncias prejudiciais, que não são apropriados
para crianças pequenas.

3. Os brinquedos também possuem prazo de validade, que deve ser
verificado. Veja também as condições de garantia.

4. Atenção às características do brinquedo, no que se refere: à emissão de
ruídos, pois se forem excessivos, podem causar danos à audição; às
formas e cheiros que imitam alimentos, fazendo com que a criança
tenda a levá-lo à boca; à presença de substâncias tóxicas ou de fácil
combustão.

5. Veja todas as informações contidas na embalagem do brinquedo.

Depois de levar em consideração esses critérios importantes, não deixe, é
claro, de fazer uma pesquisa de preços entre marcas e pontos de vendas.
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É muito importante incentivar as crianças a cuidar dos seus brinquedos,
pois podem ter uma vida útil mais longa e servir para muitas brincadeiras,
inclusive para outras crianças.

Experimente, também, procurar uma feira de trocas. Você pode levar a
criança para trocar brinquedos, o que pode ser divertido e auxiliar o meio
ambiente, através da reutilização de um brinquedo usado.

Dados extraídos e adaptações de:

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/
619-brinquedos-como-escolher. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://institutoinfantojuvenil.com.br/brinquedo-quebrado-consertar-ou-co
mprar-um-novo/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://akatu.org.br/trocar-um-brinquedo-pode-ser-mais-divertido-do-que-
comprar-um-novo/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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Título da atividade:
[Texto - Grupo 4 - Para comprar um celular devo...]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Hoje o celular é um equipamento multiuso, que permite realizar diversas
tarefas do dia a dia. A todo momento chegam modelos novos no mercado,
com avanços e recursos admiráveis, mas é preciso ter a consciência de
estabelecer o momento ideal para trocar seu celular, pois o aparelho antigo,
seus acessórios como carregadores e baterias são repletos de metais
tóxicos e muito poluentes, devendo ser descartados corretamente e em
locais apropriados, para que o manuseio não seja indevido.

Para realizar a compra de um celular é preciso analisar bem.

1.    As funções mais importantes:

· A duração da bateria, sendo que é importante saber a potência
da bateria, que é mensurada em miliamperes (mA.h): quanto
maior o valor, mais tempo a bateria irá durar. Vale buscar
também aparelhos com carregamento rápido, que completam a
carga em até 1 hora.

· O processador e o sistema operacional são fatores básicos para
a agilidade e eficiência no funcionamento do celular. O sistema
operacional irá definir que tipos de aplicativos podem ser
instalados no aparelho e aparência dos diferentes ícones do
celular. O processador refere-se à performance e velocidade do
aparelho. A velocidade do sistema é mensurada em GHz, sendo
que quanto maior o valor, mais rápido será o processador do
celular.

· A qualidade da câmera é importante para se obter boas
imagens, fotografias e vídeos. Os celulares mais recentes
também têm mais de uma câmera traseira. Existem aparelhos
com recursos avançados permitindo, inclusive, uma qualidade
de imagem profissional. Podemos dizer que quanto mais
megapixels melhor a qualidade da imagem. Isso vale tanto para
a visão frontal quanto traseira.

· A memória é fundamental para o funcionamento do celular,
sendo que quanto maior, melhor a capacidade para o
armazenamento de arquivos e instalação de aplicativos no
aparelho. É importante pesquisar se o modelo possui
capacidade para expansão da memória. Outro ponto importante
relacionado a isso é a capacidade da memória RAM, que
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permite maior agilidade ao acessar dados ou executar um app.

· O tamanho da tela e o design do aparelho são aspectos
relacionados à preferência. Os aparelhos menores são práticos
e leves para o uso. Telas maiores são ideais para assistir vídeos,
filmes e jogar games online, sendo que quanto maior a tela,
maior o gasto de bateria. É importante analisar também a
resolução da tela que irá determinar a qualidade das imagens
no dispositivo.

2. O custo-benefício do aparelho, acompanhando e comparando as
configurações, o design e os preços dos celulares.

3.    As opções de suporte da empresa e da marca.

4.    A avaliação do equipamento por outros usuários.

É sempre importante pesquisar bem os modelos disponíveis no mercado,
tanto nas lojas físicas quanto nas digitais, considerando todas as
configurações e aspectos citados ao longo deste artigo e fazer
comparações de preços.

Dados extraídos e adaptações de:

https://comparaplano.com.br/blog/comprar-celular/. Acesso em: 14, dez.,
2021.

https://ecoassist.com.br/saiba-onde-descartar-equipamentos-eletronicos-u
sados/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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Título da atividade:
[Texto - Grupo 3 - Preciso comprar roupas!]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Primeiramente é preciso estar certo de que peças você está necessitando.

Depois de determinar a necessidade de adquirir determinada peça do
vestuário, o que devemos fazer? Devemos comprar a primeira que
encontrarmos?

Veja o que é preciso considerar para encontrar as peças mais acertadas, de
acordo com seu estilo e na medida certa. Junte o útil – o que necessita, ao
agradável – o que quer e gosta.

Antes das compras:

· Decida o que comprar em função do que está faltando no seu
guarda-roupas.

· Verifique a disponibilidade financeira e organize a compra em mais
etapas, se for o caso.

· Escolha os pontos de vendas de acordo com o estilo de roupas que
oferecem, preços, formas de pagamento, serviço.

· Analise as peças com relação à cor, ao estilo, ao caimento, à qualidade e
ao preço.

No momento da compra:

· Escolha peças nas cores que gosta e procure peças que possam ser
combinadas com outras que está adquirindo ou que já façam parte do
seu guarda-roupa.

· Busque qualidade mais duradoura. O importante é observar o tecido, a
costura e o acabamento. Busque peças que possam ser usadas
independentemente de estarem em moda.

· Não compre peças que não servirem direito, pois os ajustes nem sempre
têm o resultado desejado ou podem acrescentar mais gasto.

· Compre apenas peças que atendam às suas necessidades, estilo e
tamanho. Na dúvida não compre.

· Cuidado com as promoções, que podem te levar a comprar sem
necessidade ou peças que podem não estar na moda em breve.

· Analise a roupa: sente-se e levante-se, dobre as pernas e os braços –
para verificar o conforto e as costuras.
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Após a compra:

· Verifique as etiquetas das peças, pois elas mostram quais são os
cuidados necessários de cada peça e o que não deve ser feito para lavar,
secar e passar.

· Lave na mão as peças mais delicadas, especialmente feitas com tecidos
finos ou com cortes específicos.

· Deixe as roupas longe do sol durante a secagem, pois o sol pode
danificar ou enrijecer o tecido, alterar a com e estragar estampas.

· Evite manchas, limpando a peça logo que cair algum produto (como
molhos, sucos, vinhos e demais alimentos muito pigmentados). Passe
imediatamente sabão neutro e água.

· Para impedir que as estampas sejam danificadas, evite passar ferro
sobre elas. O ideal é passar o ferro, com temperatura controlada, do
lado avesso da peça.

Tenha em mente que comprar roupas é um investimento e que requer um
retorno da peça quanto à durabilidade, flexibilidade no uso e satisfação
pessoal, tudo isso relacionado ao preço.

Dados extraídos e adaptações de:

https://www.bemvestir.com/que-roupa-comprar/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/moda-e-beleza/como-saber-s
e-uma-roupa-tem-qualidade-antes-de-comprar/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://blog.fiturban.com.br/cuidados-com-roupas-saiba-como-garantir-sua
-durabilidade/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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Título da atividade:
[Texto - Grupo 2 - Comprando eletrodomésticos]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Se você necessita de um eletrodoméstico novo, é necessário definir qual
produto é melhor para as suas necessidades.

Primeiramente tenha em mãos as medidas do espaço disponível para
colocar o aparelho e o tamanho que deseja em função da capacidade, por
exemplo uma geladeira com capacidade de armazenamento de acordo com
suas necessidades, a quantidade de bocas do fogão, quantos quilos de
roupa cabem na lavadora de roupas. Os eletrodomésticos estão disponíveis
em vários tamanhos.

Lembre-se que o tamanho dos aparelhos também afetará suas contas de
luz e ou gás. Portanto, compre o aparelho no tamanho de suas reais
necessidades. Se for uma família pequena, poderá economizar nas contas
se comprar uma geladeira menor. Além disso, os eletrodomésticos trazem
uma etiqueta indicando sua eficiência com relação ao consumo de energia.
Você pode comprar aqueles que consomem menos.

Alguns aparelhos também diferem em seus recursos, incluindo itens de
luxo ou acabamentos diferenciados. Considere o que está de acordo com
suas necessidades, pois os preços podem ser diversos.

Não deixe de verificar se a voltagem elétrica do aparelho está de acordo
com a rede elétrica da sua casa.

Leve em consideração o prazo de garantia dos fabricantes e se puder faça
uma pesquisa sobre a durabilidade dos produtos da marca, através da
opinião de consumidores na internet. E, claro, faça uma pesquisa de preços
entre marcas com produtos similares e pontos de venda.

Dados extraídos e adaptações de:

https://oque-e.com/o-que-devo-considerar-ao-comprar-eletrodomesticos/.
Acesso em: 14, dez., 2021.]
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Título da atividade:
[Texto - Grupo 1 - Adquirindo alimentos]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Depois de determinar a necessidade de adquirir um determinado produto, o
que devemos fazer? Devemos comprar o primeiro que encontrarmos?

Veja o que considerar quando for comprar alimentos.

Ao adquirir alimentos é necessário sempre observar as condições de
higiene dos estabelecimentos e do manuseio dos alimentos. Alimentos de
origem desconhecida ou de qualidade duvidosa não devem ser comprados.

Veja sempre a definição do alimento na embalagem, próxima ao nome.

Observe as condições do acondicionamento dos produtos e das
embalagens, que não devem estar rompidas ou danificadas (amassadas,
enferrujadas, estufadas, com furos etc.) e no caso de produtos à vácuo não
devem ter bolhas de ar ou líquidos.

Procure produtos com embalagens feitas com materiais reciclados, que
sejam recicláveis ou que possam ser reaproveitadas.

Verifique se os produtos não apresentam mofo, formação de bolor ou
alteração de cor.

É preciso estar atento à data de validade do produto, que deve estar legível.
Muitas vezes, em promoções, são oferecidos produtos com preços bastante
vantajosos, pois estão muito próximo do vencimento, se optar por comprar
é importante que adquira quantidade adequada ao seu consumo, não
comprando em quantidade que não consumirá a tempo e levará ao
descarte do produto e à perda do dinheiro.

Faça comparação de preços, observando as quantidades das embalagens,
pois alguns produtos podem ser mais baratos, mas conter menor
quantidade.

A leitura do rótulo é sempre importante e deve ser verificado com maior
atenção se o consumidor for portador de alguma enfermidade que exija
alimentos diferenciados (sem glúten, sem fenilalanina, sem lactose etc.),
desta forma se verifica a existência de alguma substância ou ingrediente
indesejado.

Compare preços entre marcas e locais de venda!

Dados extraídos e adaptações de:
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http://www.procon.al.gov.br/duvidas-frequentes/quando-entram-em-vigor-a
s-regras-de-tarifacao-por-minuto-na-minha-localidade. Acesso em: 14,
dez., 2021.

https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/fique-atento-aos-principais-c
uidados-ao-comprar-alimentos. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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