
COLÉGIO PADRE OVÍDIO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR: Alerta Ambiental 

 

PROJETO SUSTENTABILIDADE E SOLIDARIEDADE 

Objetivo: Ampliar os conceitos de consumo sustentável e 

reaproveitamento, desenvolvendo o espírito empreendedor em prol de 

uma causa social. 

Finalidade: Reaproveitamento e doação; Concretização de um 

empreendimento social: O Bazar. 

Público-alvo: Alunos e professores do Ensino Fundamental II e 

Comunidade. 

Justificativa:  

O incentivo à doação através da ideia do reaproveitamento permite uma 

reflexão sobre a responsabilidade social de cada indivíduo e coloca em 

evidência uma reflexão sobre o consumismo e as desigualdades sociais, 

além de favorecer o estudo sobre questões ambientais e a necessidade 

urgente de mudanças de atitudes. 

Por meio da organização de um bazar, é possível motivar a capacidade de 

gerenciar situações que beneficiem a uma comunidade. Dessa forma, cada 

cidadão envolvido nessa prática poderá assumir o desafio de criar 

oportunidades para atuar na sociedade com determinação e 

compromisso. 

Conteúdos: 

 Consumo Sustentável 

 Consumismo e desperdício 

 Questões ambientais 

 Gênero Textual: Propaganda 

 Valores Humanos: Solidariedade e amor ao próximo 



Metodologia 

1.Ações prévias 

 Apresentação do Projeto: Comunicado sobre o Dia D = Doação, 

marcando o dia 05 de junho (Dia do Meio Ambiente) como 

momento de mobilização. 

 Leitura do texto “Consumo Sustentável” 

 Organização de campanha publicitária (cartazes, convites...) 

Publicidade e Divulgação. 

 

Ações específicas - Dia D     (05 de junho) 

 Divisão de grupos de trabalho; 

 Escolha do nome do Bazar; 

 Registro de doações e triagem por item; 

 Definição de preço e etiquetagem por peça (Análise da tabela 

sugerida e emissão de opinião do grupo.);  

 Esclarecimento sobre o funcionamento das vendas; 

 Simulação de vendas; 

 Estudo sobre o investimento, lucro almejado e destino da 

arrecadação; 

 Apresentação das funções específicas do pessoal envolvido 

diretamente no bazar: 

Organizadores 

Vendedores 

Supervisores gerais e de setor 

Recepcionistas 

Empacotadores 

Porteiros 

Coordenadores do evento 

 

Resultado Final: BAZAR – 18 de julho 

Ações 



 Organização do espaço 

 Fixação de placas e faixas de sinalização 

 Arrumação dos produtos nas araras e mesas 

 Distribuição dos caixas em locais seguros  

 Repassar funções e responsabilidades 

 Posicionamento da equipe em locais pré-determinados 

 Abertura do Bazar  

 Revezamento dos grupos 

 Levantamento das vendas e armazenamento dos produtos que não 

foram vendidos. 

 

Avaliação: 

 Observação do interesse do grupo diante da proposta. 

 Produção de campanha publicitária e tabelas de preços. 

 Relatório sobre as observações realizadas durante a atividade. 

 Registro de desempenho durante a efetivação da proposta de 

empreendedorismo. 

Essa avaliação pretende confirmar a prática das ideias propostas: Ação 

ambiental, Solidariedade e Empreendedorismo. A participação do 

grupo é fundamental nesse processo, onde é possível desenvolver uma 

formação humana voltada para a cidadania. 

 

Autoavaliação: 

 

Ao longo desse trabalho foi necessário investir muito tempo extra e 

motivar o desejo de se colocar a serviço da solidariedade. 

Na busca de adesão ao projeto, a equipe necessitou buscar 

argumentos através do estudo da história que norteia a filosofia do 

Colégio Padre Ovídio: O fundamento de toda educação é o AMOR.  

O Colégio Padre Ovídio é dirigido por Irmãs Sacramentinas que no 

corrente ano comemoram 300 anos de missões no Brasil.  

A nossa pesquisa conduziu ao conhecimento de cada obra social que 

foi construída em vários cantos do mundo ao longo do tempo. Dessa 

forma, decidimos contribuir um pouco com a nossa comunidade por 



meio de um evento que beneficiasse o Centro Social Fundação Nossa 

Senhora de Lourdes. 

Após a realização do BAZAR SOLIDÁRIO E AMBIENTAL foi possível 

perceber a necessidade urgente de buscar efetivamente contribuir 

para que nossa sociedade possa viver de maneira ecologicamente 

sustentável e assim traçar planos que reduzam a miséria e o 

desperdício. 

Nossos estudantes e toda equipe revelaram muito entusiasmo em 

acolher pessoas carentes de um bairro periférico da cidade de Feira de 

Santana em nosso ambiente escolar e se surpreenderam com a 

realidade vivenciada por cada indivíduo.  

Essa experiência foi muito significativa e será perpetuada por meio de 

mais ações inovadoras que já foram propostas. 

 

 

 

 


