Escola ensina consumo
consciente a crianças

Publieditorial

Alunos do Colégio Avicena foram desafiados a fazer compra com R$ 50
O que uma visita ao
supermercado pode ensinar a crianças pequenas?
Muita coisa! Para complementar o conteúdo pedagógico das disciplinas
curriculares, os alunos dos
5º anos do Colégio Avicena, na Saúde, realizaram
uma visita a um supermercado localizado na Vila
Clementino.
Antes da visita, as professoras solicitaram a cada
aluno que elaborasse, em
casa, com apoio da família, uma lista de compras.
O objetivo foi fazer com
que vivenciassem, de forma prática e lúdica a compra consciente, o sistema
monetário, o raciocínio
lógico.
Os alunos levaram
R$50,00 em dinheiro e a
sacola retornável,com as
seguintes metas: verificar o
prazo de validade, as marcas, o estado de conservação do produto e ficarem
atentos ao valor, pois não
poderiam gastar mais do
que haviam levado. “Assim, durante o tempo todo
tinham a preocupação de
calcular e de economizar”,
contam professoras Maria
de Lourdes Mazzuchelli e
Ana Célia Reis do Nascimento.
Ao passar pelo caixa,
os alunos deveriam fazer
o pagamento e solicitar o
cupom de compras para
conferência. Alguns voltaram com troco, o que
foi ótimo, pois estavam
aprendendo a economizar; outros precisaram
devolver produtos, pois o
valor excedeu. Neste caso,

o aluno teve que aprender
a fazer escolhas e comprar
somente o relativo aquilo
que tinha para gastar.
“Foi uma “aula – passeio” muito divertida e educativa”, concluíram as professoras Maria de Lourdes
Mazzuchelli e Ana Célia
Reis do Nascimento.
“O psicólogo David Ausubel já dizia que a aprendizagem precisa ser significativa, o que foi possível

observar nessa atividade”,
analisa a diretora pedagógica Silvaneide Carvalho. “Os alunos conseguiram estabelecer relação
entre o conteúdo que foi
aprendido nas aulas, seus
conhecimentos prévios e
a realidade na prática”,
constata.
O Colégio Avicena fica
na Rua Dona Cesária Fagundes, 60 - Saúde. Telefones: 2276-2534 e 5581-4665
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