
   

 
 
 

Educação para a sustentabilidade financeira e ambiental é tema de projetos 
interdisciplinares do Colégio Farroupilha 

Neste ano, estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais, estudam sobre o consumismo e a 
crise hídrica a partir de diferentes disciplinas 

 
Para desenvolver nos estudantes uma consciência em relação à sustentabilidade financeira e do 
meio ambiente, o Colégio Farroupilha desenvolve, nos diferentes níveis de ensino, alguns projetos 
que envolvem aspectos relacionados a esse tema. Neste ano de 2017, os estudantes do 6º e do 7º 
ano do Ensino Fundamental – Anos Finais estão envolvidos em projetos interdisciplinares que 
abordam “A crise da água” e “A mídia e os hábitos de consumo”, respectivamente. 
 
Diante dos problemas ambientais atuais e de falta de conscientização a respeito do uso da água 
pela sociedade, o Farroupilha acredita ser necessário ampliar a consciência ecológica, incentivando 
os cuidados com o meio ambiente. Para tanto, a partir de assuntos tratados em cada disciplina 
envolvida, o objetivo principal do projeto “A crise da água”, trabalhado no 6º ano, é que os 
estudantes construam jogos não digitais, como tabuleiro ou cartas, que abordem os assuntos 
estudados e experienciados em sala de aula para, então, jogá-los com seus colegas. Na disciplina 
de Ciências são estudados o ciclo da água e a importância da água para o ser humano. Em 
Geografia, as bacias hidrográficas do RS. Em História, a importância de viver perto de locais com 
água para o desenvolvimento dos povos. Em Língua Portuguesa, a construção de um folder com as 
regras do jogo a ser construído. E, em Matemática, questões relacionadas ao consumo 
consciente da água e ao custo da água em nosso país (cada estudante deve calcular quantos litros 
de água consome por mês e o valor pago por esse consumo). Também são realizadas experiências 
no Laboratório de Química com o objetivo de verificar quantos litros de água são desperdiçados 
com uma torneira mal fechada ou estragada. 
 
Já o projeto “A mídia e os hábitos de consumo” tem como objetivo provocar nos estudantes a 
reflexão sobre como consumimos, os impactos do consumo a partir de diferentes perspectivas e o 
papel que a mídia desempenha neste contexto. Especificamente na disciplina de Matemática, os 
estudantes aplicarão conceitos de estatística, entrevistando algumas pessoas na escola para 
produzir gráficos com os resultados e analisar o impacto da mídia nos hábitos de consumo. Em 
Ciências, é trabalhado o ciclo de vida de um produto: a extração da matéria prima, a utilização dos 
recursos naturais na industrialização, o tempo de vida e o destino final após o consumo. Em 
Filosofia Filosofia, propostas para relacionar os hábitos de consumo com as noções de felicidade, de 
alegria e de tristeza. Em Geografia, o projeto aborda a expansão capitalista como fator 
determinante para o consumismo e para o seu impacto no ambiente. Também estão envolvidas no 
projeto as disciplinas de Língua Portuguesa, Produção Textual, Educação Física, História e Artes 
Visuais. 
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