Projeto “Sou consumidor e sou cidadão”
O AEE (Sala de Recursos do turno matutino) da EE Professora
Deys Lopes Jardim (município de Itaobim) e da EE Alonzo Barbuda
(município de Ponto dos Volantes) realizaram um projeto com o
objetivo de promover a cidadania dos alunos atendidos.
O trabalho iniciou-se com a identificação e a exploração tátil,
olfativa e visual de rótulos já conhecidos pelos alunos: exploração
do cheiro, imagens, logomarcas, espessuras e superfícies dos
mesmos.
No segundo momento, os alunos utilizaram recursos de programas
na Internet com diversos jogos, como por exemplo, ”smartkids“. O
objetivo foi verificar, conhecer e reconhecer produtos saudáveis,
bem como, fazer “escolhas”.
Os alunos fizeram pinturas, recortes e colagens de produtos
existentes em supermercados onde o resultado foi exposto na sala
de recursos.
No quarto momento, foi criada uma simulação de um supermercado
onde todos participaram: listagem de produtos, organização,
classificação e seriação dos mesmos.

Os alunos maiores sugeriram o nome da escola “Deys” e “Alonzão”
como o nome do supermercado. Então os denominamos de “DONA
DEYS” na EE Professora Deys Lopes Jardim e na EE Alonzo
Barbuda, de “ALONZÃO”. Os alunos separaram os dinheiros de
acordo a nota e valores - cada um recebeu R$ 780,00 (dinheiro
simulado).

Foram eleitos alunos para serem caixas e os demais alunos eram
os clientes do supermercado. Cada aluno escolhia o desejado de
acordo com sua necessidade, verificando e computando com o
dinheiro que tinha para as compras. Não era possível comprar
fiado! Tudo foi sucesso!

No ultimo estágio do projeto, realizou-se uma visita ao
supermercado real que recebeu os alunos de forma bastante
atenciosa e respeitosa. Todos os espaços e todas as prateleiras
foram visitados para conhecimento e reconhecimento dos produtos
e rótulos vistos na sala de recursos.

Os professores regentes foram convidados para ajudarem nessa
caminhada!

Alguns alunos levaram dinheiro e até uma pequena listinha de
produtos solicitados as mães para que os filhos pudessem comprar.
Houve funcionários e outros Clientes do supermercado que se
encantaram ao verem os nossos alunos da sala de recursos
exercerem de forma prazerosa a sua cidadania.
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