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Projeto integrador 

Título: Cesta básica Dieese e lixo urbano: os custos da vida na 

sociedade de consumo 

Tema Cesta básica Dieese e lixo urbano: os custos da vida na sociedade de consumo 

Problema central 
enfrentado 

Conscientização sobre consumo e produção de lixo na sociedade atual e os custos envolvidos 

Produto final Campanha de conscientização 

Justificativa 

Frequentemente aparecem noticiadas na mídia as oscilações do valor da cesta básica de 

alimentos nas diferentes regiões do país. Para uma participação consciente na sociedade de  

consumo, é importante que os alunos compreendam conceitos e procedimentos de cá lculo 

associados a essa questão. Além disso, convém sublinhar que o consumo gera lixo e seu acúmulo é 

um problema na contemporaneidade, já que seu descarte e tratamento implicam custos, e a redução 

nos descartes e a reciclagem tornam-se temas de suma importância. A proposta deste projeto 

(seminário integrador) é pautar essa temática associando, sobretudo, conteúdos de Matemática e 

Língua Portuguesa, abrindo, até mesmo, o diálogo com tópicos de Geografia e Ciências, já estudados 

pelos alunos em anos anteriores. A proposta de estudos contempla as competências gerais 5, 6 e 7 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Competências gerais desenvolvidas 

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 

 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 
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Objetivos 

 Aproximar-se do conceito de cesta básica de alimentos conforme metodologia do Dieese. 

 Conhecer a oscilação de valores da cesta básica de alimentos em diferentes capitais do 

Brasil.  

 Produzir comparações de preços de produtos do cotidiano ao longo de um período. 

 Conscientizar-se dos custos do lixo nas sociedades de consumo. 

 Produzir uma campanha de conscientização sobre os custos do lixo e a necessidade de 

combater o desperdício. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Cálculo de porcentagens por meio 
de estratégias diversas, sem fazer 
uso da “regra de três”. 

 
 
 

 Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e 
potenciação) com números 
racionais. 

 
 
 

 

 Leitura e interpretação de tabelas  
e gráficos (de colunas ou barras 
simples ou múltiplas) referentes  
a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas. 

 (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem 
fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

 

 (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números 
racionais positivos na representação decimal, envolvendo  
as quatro operações fundamentais e a potenciação, por 
meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e 
arredondamentos para verificar a razoabilidade de 
respostas, com e sem uso de calculadora. 

 

 (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam 
dados de pesquisas sobre contextos ambientais, 
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre 
outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes 
tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 

Língua 
Portuguesa 

 Campo das práticas de estudo e 
pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Campo jornalístico-midiático. 
 
 
 
 
 

 (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, 
dados e informações de diferentes fontes, levando em conta 
seus contextos de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e contradições, de 
forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se criticamente sobre os 
conteúdos e informações em questão. 

 

 (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os 
principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou 
teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, 
memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 
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 Campo de atuação na vida pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campo de atuação na vida pública. 

  (EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de 
produção, a forma de organização dos textos normativos  
e legais, a lógica de hierarquização de seus itens e subitens  
e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), 
blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), 
artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final 
(disposições pertinentes à sua implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, 
pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, de forma a poder 
compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista 
das leis e de outras formas de regulamentação. 

 

 (EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios 
ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar 
ou da comunidade, justificando pontos de vista, 
reivindicações e detalhando propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos gêneros  
em questão. 

Duração 

Aproximadamente 7 semanas (7 aulas). 

Material necessário 

 Equipamento de acesso à internet ou documentos impressos. 

 Jornais e revistas com notícias sobre economia. 

 Artigos divulgados por ONGs sobre os custos do lixo no Brasil. 

 Cartolina ou outros materiais para a confecção de cartazes e celular ou outro equipamento 

que permita a filmagem de vídeos. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador deste projeto, além de precisar dispor das aulas necessárias para sua 

execução, precisa ser um incentivador da pesquisa e da reflexão crítica, e também um mobilizador  

de transformações sociais. Ele deve mediar discussões e incentivar debates produtivos e 

conscientizadores entre os alunos, ao mesmo tempo que os ajuda a pensar em ações práticas para a 

resolução de algumas problemáticas encontradas. Deve interpretar e apresentar dados de forma 

clara, sempre sanando eventuais dúvidas que surjam. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo a cesta básica do Dieese (1 aula) 

Inicie a aula discutindo o conceito de cesta básica de alimentos. Pergunte aos alunos se eles 

sabem do que se trata, para que serve e se conhecem os produtos considerados para o cálculo de 

valores. Incentive-os a formular hipóteses, mas não forneça, neste momento, explicações completas. 

Depois, para consolidar os conhecimentos, peça a eles que, em duplas, acessem o site do Dieese 

(<http://www.dieese.org.br>, acesso em: 17 set. 2018) e confiram as informações. Caso não seja 

possível acessar o site, leve algumas cópias impressas do documento que explica a metodologia do 

cálculo e entregue para os alunos em pequenos grupos. 

Solicite aos alunos que, com o documento, localizem informações sobre o que é a cesta 

básica de alimentos, quais os produtos considerados no cálculo e para que serve esse índice. No 

Ensino Fundamental não é necessário que compreendam os detalhes do cálculo realizado, porém é 

importante que percebam que esse índice se baseia no preço de 13 produtos alimentícios 

específicos. O documento disponibilizado no site é um texto informativo que traz também um 

decreto-lei sobre salário mínimo. Reserve um tempo para que os alunos explorem o documento e se 

familiarizem com a linguagem. Após a leitura e a compreensão desse texto, peça às duplas que 

redijam uma explicação sobre a Cesta Básica de Alimentos do Dieese. 

Etapa 2 – Analisando os valores divulgados e comparando preços (2 aulas e 5 semanas para a 

pesquisa de preços) 

Na aula seguinte, solicite aos alunos que voltem a acessar o documento do Dieese, mas agora 

para identificar os valores divulgados da cesta básica de alimentos para o mês corrente por capitais. 

Esta atividade pode ser feita em duplas ou individualmente. Localizados os valores oficiais divulgados 

pelo Dieese, diga aos alunos que busquem em sites de notícias – jornais ou revistas de economia – 

reportagens sobre valores da cesta básica. Se preferir, esta pesquisa pode ser feita em jornais ou 

revistas impressos. Não é imprescindível que as notícias localizadas se refiram ao mesmo mês, nem 

precisam ser informações sobre o ano corrente. O objetivo é que os alunos analisem os textos 

jornalísticos e observem a divulgação das oscilações de preço, da variação entre as regiões do país e 

da menção ou omissão acerca da metodologia de cálculo do Dieese. Incentive-os a uma leitura crítica 

dos textos jornalísticos.  

Ao final desta aula, converse com os alunos a respeito dos preços dos produtos da cesta 

básica na localidade onde vivem. Proponha, então, que façam o acompanhamento dos preços locais 

durante 5 semanas. Eles podem considerar apenas os produtos estabelecidos pelo Dieese ou 

acrescentar outros de interesse – incluindo os produtos mais consumidos na região onde moram. O 

objetivo é fazê-los notar que os preços podem variar de uma semana para outra – e de um local de 

venda para outro. A pesquisa pode ser feita recorrendo-se a panfletos de divulgação de preços 

distribuídos pelos supermercados ou indo diretamente aos locais de compra. A decisão dependerá 

da viabilidade de um procedimento ou outro para os alunos da escola em questão.   

http://www.dieese.org.br/
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Passadas as 5 semanas, os alunos farão – em duplas ou trios – a análise e a comparação dos 

valores registrados durante a pesquisa de preços. Com esses dados, eles devem construir tabelas e 

gráficos que permitam visualizar as comparações – auxilie-os durante esta tarefa para que façam 

escolhas adequadas dos tipos de gráficos que melhor ilustram os dados coletados. Finalize esta etapa 

com uma avaliação escrita individual, na qual eles possam registrar o que aprenderam e também 

possam elaborar uma autoavaliação em que reflitam sobre o desempenho e o envolvimento que 

tiveram até este momento do projeto. 

Etapa 3 – Conhecendo o custo do lixo (1 aula) 

Nesta etapa do projeto, a intenção é fazer os alunos compreenderem que os produtos 

diariamente consumidos têm um preço de compra, contudo eles também geram custos quando se 

transformam em lixo. Comece a aula perguntando se o lixo tem preço. Conduza a discussão de modo 

que permita aos alunos diferenciar preço e custo.  

Em seguida, entregue aos alunos o texto “Custo do lixo: destinação correta custará ao Brasil 

R$ 15 bi ao ano”, publicado no site Recicloteca em 25 de junho de 2015 (se preferir, eles podem 

acessar o texto diretamente na internet: <www.recicloteca.org.br/videos/custo-do-lixo-destinacao-

correta-custara-r-15-bi-ao-ano>, acesso em: 17 set. 2018). Auxilie-os na leitura e na interpretação do 

texto, propondo algumas questões e desafios de compreensão. Solicite, por exemplo, que observem 

o modo como os bilhões são escritos no artigo. Proponha que façam alguns cálculos e estimativas, 

até mesmo com outros valores e cenários hipotéticos, como: Considerando os valores mencionados 

no artigo, o Brasil gastará quanto em 5 anos? Se é preciso que o país invista R$ 11,6 bi até 2031 na 

infraestrutura para universalizar a destinação final adequada dos resíduos sólidos, somando-se ao 

valor já gasto anualmente, quanto seria preciso destinar ao lixo por ano? Se o país conseguisse 

reduzir os custos com lixo em 20%, quanto economizaria por ano com isso? Com base na leitura 

desse artigo (e, se preferir, acrescentando mais informações divulgadas por ONGs com finalidade 

semelhante), finalize a aula propondo uma breve discussão sobre as relações entre consumo, lixo e 

desperdício. 

Etapa 4 – Campanha de conscientização (3 aulas) 

Para finalizar este projeto integrador, organize os alunos em 4 grupos e explique a eles que 

planejarão e executarão uma campanha de conscientização sobre os custos do lixo na sociedade de 

consumo e sobre a importância de se combater o desperdício. Juntos, decidam quais serão as ações 

desenvolvidas na campanha: podem ser cartazes, artigos escritos para a divulgação em jornais locais 

ou na internet, vídeos para serem veiculados nas redes sociais, panfletos informativos, entre outras. 

Cada grupo ficará responsável pelo planejamento e pela execução de uma das ações. Para a 

realização desta etapa, os alunos podem buscar informações adicionais, entrevistar pessoas que 

conheçam a respeito da temática, etc. Garanta que a campanha se efetive, tornando públicas as 

produções dos alunos. 

 

http://www.recicloteca.org.br/videos/custo-do-lixo-destinacao-correta-custara-r-15-bi-ao-ano
http://www.recicloteca.org.br/videos/custo-do-lixo-destinacao-correta-custara-r-15-bi-ao-ano
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em conta o envolvimento dos alunos em cada uma das etapas do 

projeto. Considerará ainda o desempenho deles na realização dos cálculos propostos e a avaliação 

escrita individualmente (feita ao final da segunda etapa – em que terão registrado o que aprenderam 

até aquele momento). As ações devem ser analisadas com base nos planejamentos e nas execuções, 

observando o empenho de cada grupo em discutir o tema com a comunidade. Uma autoavaliação, 

ao final do projeto, é interessante para que os alunos consigam indicar posturas positivas e 

negativas, ao mesmo tempo que podem refletir sobre o conhecimento que foi adquirido. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ROCHA, Kátia Luciane Souza da; ROCHA, Jefferson Marçal da. A análise da evolução 

do custo da cesta básica no Rio Grande do Sul através da modelagem matemática – 

Experiências em Ensino de Ciências, 2008, v. 3(3), p. 71-79. Disponível em: 

<http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID68/v3_n3_a2008.pdf>. Acesso em: 17 set. 

2018. 

SOMAVILLA, Adriana Stefanello et al. Educação financeira para crianças: relato 

de experiência de um projeto de extensão. Caminho aberto – Revista de  

extensão do IFSC, ano 3, n. 5, p. 15-25, nov. 2016. Disponível em: 

<https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto/article/view/2028>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID68/v3_n3_a2008.pdf
https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto/article/view/2028

