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Título: Educação para o consumo 

Duração estimada: dois meses 

Referência ao livro do aluno: Unidade 1 

Introdução 

A educação para o consumo é um direito de todo cidadão, listado nos itens do artigo 6º do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei federal de 11 de setembro de 1990 que entrou em vigor 

em 11 de março de 1991 e regula as relações entre consumidores e fornecedores1. Um consumidor 

que conhece seus direitos não é enganado facilmente, e isso é fundamental que seja ensinado desde 

cedo. Verificar a data de validade dos produtos, entender como são cobrados juros e multas por atraso, 

conseguir entender todas as informações que constam em um boleto, conhecer os meios de paga-

mento, saber como é possível trocar uma mercadoria no caso de desistência da compra ou defeito no 

produto, são apenas algumas das orientações necessárias para um consumidor satisfeito com um pro-

cesso de compra de produto ou serviço. A consciência sobre o impacto do consumo no meio ambiente 

é outro aspecto a respeito do qual devemos estimular a reflexão no ambiente escolar. É importante 

que os jovens se apropriem de um conhecimento ético sobre o consumo responsável que pode mini-

mizar os efeitos sobre o meio ambiente e a ação antrópica na fauna e flora. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar situações em que os direitos do consumidor não estão sendo respeitados. 

• Propor soluções com base na legislação sobre o direito do consumidor. 

• Compreender ações que colaborem para o desenvolvimento de posturas conscientes em 
relação ao consumo. 

• Conscientizar-se a respeito da existência de garantia dos produtos adquiridos, bem como 
sobre a possibilidade de trocas, devoluções. 

• Identificar publicidade enganosa e não cair em falsas promoções e propostas. 

  

                                                           
 

1Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Inmetro). Direitos do Consumidor – Ética no consumo. Coleção Educação para o Consumo Res-
ponsável. Textos de João Roberto Salazar Jr. S/l: 2002, p. 13. Disponível em: 
<https://idec.org.br/file/22490/download?token=SS4oBJty>. Acesso em: 8 fev. 2018. 
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Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Consumo consciente 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte ade-
quado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na 
escola e/ou na vida cotidiana. 

Material necessário 

Projetor, computador com acesso à internet, material de papelaria (cartolinas, revistas para 

recorte, giz de cera, canetinhas, cola, tesoura, barbante, materiais recicláveis e outros com os quais os 

alunos possam trabalhar na confecção de cartazes); 

Impressão do modelo de boleto da aula 1 da etapa 3 (uma cópia por aluno); 

Impressão dos seguintes documentos: 

❖ Direitos do Consumidor (2005) e Ética no Consumo (2005) (os dois manuais acima encon-
tram-se no mesmo documento, o primeiro da página 3 a 55 e o segundo da página 56 a 
70). 

Disponível em: <http://repositorios.inmetro.gov.br/bitstream/10926/455/1/2002_direi-
tosdoconsumidoreticanoconsumo.pdf.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2018. 

❖ Manual de Educação para o Consumo Sustentável (2005). 

Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>. Acesso em:  
8 fev. 2018. 

❖ Manual de Direito do Consumidor (2014). 

Disponível em: <http://www.defesadoconsumidor.gov.br/images/manuais/manual-do-
direito-do-consumidor.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

❖ Código de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON SP (2017). 

Disponível em: <http://www.procon.sp.gov.br/pdf/CDCcompleto.pdf>. Acesso em: 8 fev. 
2018. 
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Impressão, em partes separadas conforme orientações, da seguinte publicação produzida e 

disponibilizada no site do IDEC -Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor: “Essa turma ninguém 

passa para trás”. Disponível em: <https://idec.org.br/publicacao/essa-turma-ninguem-passa-para-

tras-2006>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

❖ Situação 1: Comprou, estourou, trocou (imprima separadamente as páginas 4 e 5 e as pá-
ginas 6 a 9 da publicação) 

❖ Situação 2: O freio não aguentou. E agora?  

(imprima separadamente as páginas 10 e 11 e as páginas 12 a 15 da publicação) 

❖ Situação 3: O iogurte estava estragado  

(imprima separadamente as páginas 16 e 17 e as páginas 18 e 19 da publicação) 

❖ Situação 4: Desinfetante não é refrigerante  

(imprima separadamente as páginas 20 e 21 e as páginas 22 e 21 da publicação) 

❖ Situação 5: O xis do problema  

(imprima separadamente as páginas 24 a 26 e as páginas 27 a 29 da publicação) 

❖ Situação 6: E agora, qual é o jogo?  

(imprima separadamente as páginas 30 a 32 e as páginas 33 e 34 da publicação) 

❖ Situação 7: Que hora para a TV pifar!  

(imprima separadamente as páginas 35 a 38 e as páginas 39 a 42 da publicação) 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática está dividida em 6 etapas. Desta forma, pretende-se que os alunos 

tenham contato com documentos que regulam as relações de consumo entre fornecedores e consu-

midores, analisem e criem situações-problema, percebam o que é o consumo excessivo e possam dis-

seminar ações de diminuição deste consumo. 

Etapa 1: Situações de consumo e análise de documentos oficiais dos 

consumidores 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva 
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1ª atividade: Exploração dos conceitos relacionados ao consumo 

1. Comece a aula escrevendo as seguintes palavras na lousa: CONSUMIDOR, FORNECEDOR, PRO-
DUTO, SERVIÇO. 

2. Faça uma breve discussão com os alunos sobre o significado dessas palavras. Pergunte se alguém 
sabe o significado e quer compartilhar com os colegas. 

3. É importante que, ao final da discussão, esteja claro que: 

• Consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço como usuário final. 

• Fornecedor é aquele que desempenha atividades de produção, montagem, criação, cons-
trução, transformação, importação, distribuição, ou comercialização de produtos e/ou ser-
viços. 

• Produto é qualquer bem móvel (ex.: veículo) ou imóvel (ex.: casa), material (ex.: aparelho 
celular) ou imaterial (ex.: programas de computador). 

• Serviço é qualquer atividade humana fornecida no mercado de consumo mediante remu-
neração. 

4. Após explorar os significados, questione os alunos sobre a relação entre estas palavras. Eles de-
vem tentar montar o fluxo de consumo como conhecemos hoje. Permita que eles acrescentem 
outros elementos (desde que expliquem aos demais o seu significado). 

2ª atividade: Situações de consumo 

1. Após a primeira atividade, peça aos alunos que relatem exemplos de situações de consumo. In-
centive os alunos a falarem, para que surjam diferentes situações de consumo de serviços e de 
produtos. 

2. Em seguida, caso ainda não tenha surgido durante os exemplos, pergunte se alguém já presenciou 
ou passou por uma situação que apresentava algum problema nesta relação de consumo. Caso 
não surjam situações diversas, pergunte exemplificando com alguma situação. 

Sugestões: 

• Minha tia comprou uma blusa para minha prima, mas ficou curta. Quando ela foi trocar, 
eles exigiram a nota fiscal e minha tia não achava de jeito nenhum. O jeito foi emendar 
outro pano e deixar a blusa mais comprida. 

• Uma vez, eu contratei uma pessoa para tirar fotos do aniversário do meu filho. Quando 
ela me entregou as 30 fotos, meu filho havia saído em apenas uma foto. Eu reclamei, mas 
ela disse que o combinado eram 30 fotos e lá estavam as 30 fotos. Acabei ficando sem o 
registro do aniversário dele. 

• Meu tio comprou um sabão em pó que prometia tirar manchas impossíveis para lavar suas 
roupas sujas de graxa. Mesmo lavando 3 vezes, as manchas não saíram. Ele entrou em 
contato com o fabricante e o fabricante devolveu o dinheiro dele. 
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3. Após os exemplos, veja se os alunos lembram de mais alguma situação. 

4. Antes de encerrar a aula, peça aos alunos que tenham esta mesma conversa com seus parentes. 
Eles devem trazer, por escrito, histórias que envolvem consumo. Peça a eles que façam algo pa-
recido com uma entrevista usando algumas questões base e reforce que eles podem acrescentar 
outras perguntas. 

• Você já teve algum problema quando comprou alguma mercadoria ou algum serviço? 

• Você já precisou trocar algum produto? Como fez? 

• Onde você pesquisa quando quer fazer uma compra? 

• Você costuma comprar produtos e serviços que vê em propagandas? 

Etapa 2: Documentos legais que protegem o consumidor 

Duração prevista: 1 aula de apresentação mais o tempo necessário para a leitura dos documentos 

Organização dos alunos: coletiva e, depois, em grupos de 6 alunos 

1ª atividade: Socialização da pesquisa 

Comece esta aula convidando alunos voluntários para lerem aos demais alunos a entrevista 

que fizeram com algum parente. Quando o aluno terminar de ler, pergunte a ele o que teria feito no 

lugar do entrevistado nas situações comentadas. 

2ª atividade: Conhecendo os direitos e deveres de consumidores e fornecedores 

1. Explique que, para evitar situações como os que eles discutiram anteriormente, foram criadas 
algumas regras que organizam as relações entre consumidores e fornecedores. 

2. Informe os alunos que agora eles terão contato com aspectos principais de alguns documentos 
que apresentam os direitos do consumidor. Identifique nos documentos seguintes trechos que 
poderão ser destacados para que possam ser lidos e interpretados pelos grupos. 

• Direitos do Consumidor (2005) 

• Ética no Consumo (2005)  

Os dois manuais fazem parte um documento, o primeiro pode ser localizado nas páginas 
de 3 a 55 e o segundo nas páginas 56 a 70). 

• Manual de Educação para o Consumo Sustentável (2005). 

• Manual de Direito do Consumidor (2014). 

• Código de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON SP (2017). 

3. Explique que, durante as próximas 4 semanas, os alunos deverão investigar em casa os materiais 
que receberam.  
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4. Após esse período, convide os alunos a usar as informações que leram nos trechos dos documen-
tos para fazer uma apresentação teatral. 

5. Os alunos deverão apresentar até a próxima aula um cronograma de empréstimo do material para 
os integrantes do grupo, de modo que todos possam permanecer tempo similar com o material 
em casa para leitura e análise (no caso do documento impresso). 

Etapa 3: Situações do cotidiano 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em grupos 

1. Para esta aula, use as orientações abaixo para imprimir apenas as situações retiradas da publica-
ção “Essa turma ninguém passa para trás”, cujo site que a disponibiliza está mencionado no Ma-
terial necessário. 

❖ Situação 1: Comprou, estourou, trocou (imprima as páginas 4 e 5 da publicação) 

❖ Situação 2: O freio não aguentou. E agora? (imprima as páginas 10 e 11 da publicação) 

❖ Situação 3: O iogurte estava estragado (imprima as páginas 16 e 17 da publicação) 

❖ Situação 4: Desinfetante não é refrigerante (imprima as páginas 20 e 21 da publicação) 

❖ Situação 5: O xis do problema (imprima as páginas 24, 25 e 26 da publicação) 

❖ Situação 6: E agora, qual é o jogo? (imprima as páginas 30, 31 e 32 da publicação) 

❖ Situação 7: Que hora para a TV pifar! (imprima as páginas 35 a 38 da publicação) 

2. Solicite que os alunos se dividam em 7 grupos. Explique que eles deverão ler as histórias e tentar 
encontrar situações similares às que estão previstas no código de defesa do consumidor (todos 
os documentos que foram distribuídos aos grupos possuem orientações sobre as diversas áreas 
de abrangência do CDC). O importante desta atividade é que os alunos terão tido contato com 
documentos diferentes e poderão trazer informações diversas e discutir sobre o caso apresen-
tado. 

3. Em casa, os alunos deverão pesquisar sobre o que perceberam na situação analisada e concluir o 
que o personagem poderia fazer para resolver a situação, ou como poderia ter se prevenido. Eles 
devem anotar em uma folha de sulfite seu nome, a situação que trabalharam em sala e uma pos-
sível sugestão para solução ou prevenção do ocorrido. 
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Etapa 4: Conclusões sobre as histórias, produção de cartazes e apresentação 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

1ª atividade: Comparando sugestões 

1. Peça aos alunos que usem a folha com as sugestões que trouxeram de casa para comparar com 
os comentários que estão presentes na folha que você entregará. Para cada grupo, deve ser en-
tregue a continuação correspondente à situação que receberam. 

❖ Situação 1: Comprou, estourou, trocou (imprima as páginas 6 a 9 da publicação) 

❖ Situação 2: O freio não aguentou. E agora? (imprima as páginas 12 a 15 da publicação) 

❖ Situação 3: O iogurte estava estragado (imprima as páginas 18 e 19 da publicação) 

❖ Situação 4: Desinfetante não é refrigerante (imprima as páginas 22 e 21 da publicação) 

❖ Situação 5: O xis do problema (imprima as páginas 27 a 29 da publicação) 

❖ Situação 6: E agora, qual é o jogo? (imprima as páginas 33 e 34 da publicação) 

❖ Situação 7: Que hora para a TV pifar! (imprima as páginas 39 a 42 da publicação) 

2. Peça aos alunos que leiam e comparem com suas próprias sugestões. 

2ª atividade: Apresentando as situações 

1. Disponibilize aos alunos cartolinas e materiais diversos para que eles produzam uma imagem sig-
nificativa sobre a situação que receberam e analisaram nesta etapa. 

2. O cartaz deve representar a situação, mas eles deverão se revezar para contar a situação aos 
colegas e também quais os direitos envolvidos e as dicas que leram na parte da publicação que 
receberam. 

3. A apresentação pode ocorrer durante 35 minutos de aula e cada grupo terá 5 minutos para expli-
car seu caso aos demais (esse tempo pode variar dependendo da disponibilidade). Antes do co-
meço das apresentações, explique sobre a atividade complementar a seguir. 

4. Os alunos deverão fazer anotações sobre os outros casos e destacar aquela informação que acha-
ram mais relevante das apresentações dos demais grupos. Eles deverão entregar uma folha com 
nome, identificando a situação e apresentando uma frase para cada uma com a informação mais 
importante que observaram. 
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Etapa 5: Formas de pagamento e análise de um boleto 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

1ª atividade: Dinheiro, boleto, cartão de débito e cartão de crédito 

1. Explique aos alunos como podemos realizar os pagamentos de produtos e serviços. Peça, a cada 
explicação, que alguns alunos voluntários encenem sua explicação.  

Dinheiro: Este meio de pagamento é o mais fácil de entender. Você entrega ao forne-

cedor notas ou moedas com valores associados, e a soma destas notas e moedas deve 

ser suficiente para cobrir o valor cobrado. Lembre-se sempre de conferir a quantia que 

você está entregando e, principalmente, conferir o troco. 

Cartão de débito: Este cartão é um atalho entre o banco e a conta de quem vai com-

prar até o banco e a conta de quem vai receber o dinheiro daquela transação. Quando 

escolhemos a opção “cartão de débito” é preciso que nós tenhamos este dinheiro dis-

ponível na conta bancária a qual o cartão está vinculado, é o que chamamos de saldo 

positivo. Quando o fornecedor insere nosso cartão na máquina, digita o valor da nossa 

compra e colocamos a senha, estamos autorizando que nosso banco envie digital-

mente nosso dinheiro diretamente para a conta do fornecedor. Em nossa conta, será 

tirado o valor referente à compra, e esse mesmo valor será depositado na conta do 

fornecedor. É uma transação muito segura uma vez que evita que o estabelecimento 

fique com dinheiro em papel no caixa.  

Cartão de crédito: É bastante parecido com o cartão de débito, porém, é como se hou-

vesse uma conta virtual na qual todas as transações que fazemos em um determinado 

período de tempo são registradas. Ao final desse período, a instituição financeira que 

administra este cartão soma todos os seus gastos e envia um boleto para você pagar. 

Suas compras são limitadas por um valor que a instituição libera após uma pesquisa 

com documentos, assim, ela libera um valor que é possível você pagar levando em 

conta seu salário e suas despesas fixas, essa pesquisa se chama análise de crédito. A 

partir dela, será decidido quanto você poderá gastar por mês. Lembrando que tudo 

que você passa no cartão de crédito vem na sua fatura mensal para um pagamento 

único. No cartão de crédito também há uma opção diferenciada que é o parcelamento. 

Nele, o valor do produto ou serviço que adquirimos é dividido em parcelar iguais e 

pagaremos apenas essa pequena parte por mês, até completar o valor total do que é 

devido. É uma maneira de unificar seus gastos e comprar mesmo quando não há di-

nheiro em sua conta. Por isso, é preciso muito controle e organização para utilizá-lo. 

Quando você deixa de pagar uma das suas faturas, os juros cobrados são altos e o valor 

pode aumentar muito, vamos falar disso em breve. 
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Boleto: O boleto é o mais difícil de entender. Ele traz muitos códigos e precisamos 

saber direitinho o que alguns deles significam. 

2. Entregue a cada aluno uma cópia do boleto modelo a seguir. 

3. Comece pedindo ajuda à turma para encontrar algumas informações. Conforme eles forem fa-
lando, oriente e explique melhor cada campo. 

Este é um boleto. Vamos tentar encontrar algumas informações nele? 

• Qual é o valor desse boleto? Quanto é preciso pagar? (R$ 125,50) 

• Até que dia ele pode ser pago? (20/08/2019) 

• Quem deve pagá-lo? (Escola da Alegria) 

• Quem deverá receber este valor? (Companhia de Abastecimento de Livros Infantis LTDA.) 

• Quem pode me dizer sobre o que é este boleto? O que foi comprado para que alguém 
tenha que pagá-lo? (Livros paradidáticos) 

• Para onde vai este dinheiro? (Para a conta bancária do beneficiário, identificada no campo 
abaixo do Vencimento) 

• Se eu pagar o boleto no dia 10/08/2019, quanto eu pagarei? (R$ 125,50 – R$ 5,50 (descon-
tos) = R$ 120,00. Explique que esse preenchimento é manual nos campos adequados) 

• E se eu esquecer e pagar só no dia 23/08/2019? (R$ 125,50 + R$ 4,50 (multa) + R$ 3,00 
(multa diária = R$ 133,00) 

• Como eu posso pagar esse boleto? Apenas dinheiro? Preciso ir ao banco? (Você pode ir 
até um banco e pagar usando dinheiro ou cartão de débito da sua conta naquele banco. 
Você ainda pode pagar pela internet usando seu computador ou celular.) 

• Por que existe esse código de barras? O que ele representa? (O código de barras contém 
informações criptografadas (que estão escondidas, como em um segredo que só o com-
putador entende) como valor, vencimento, código da conta de quem irá receber o valor 
do boleto, entre outras. É com a leitura deste código que o pagamento é registrado.) 

• E os números que aparecem na primeira linha do boleto? O que representam? (Eles repre-
sentam a mesma coisa que o código de barras, mas geralmente utilizamos quando há al-
gum problema na leitura do código de barras ou em pagamentos pela internet, em que 
podemos digitar esses números. Eles contêm as mesmas informações que o código de bar-
ras.) 
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MODELO DE BOLETO 

Casa de tipos/Arquivo da editora 

 

4. Peça aos alunos que solicitem aos seus responsáveis um boleto real. Eles devem tentar localizar 
o maior número de informações possível e explicar a sua família os campos e o que eles querem 
dizer. 

Etapa 6: Encenando uma peça 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

Agora que os alunos conhecem melhor os documentos que receberam na primeira semana da 

sequência didática, os meios de pagamento e algumas situações sobre consumo, eles poderão repre-

sentar uma peça de teatro (apresentação proposta na primeira etapa). 
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1. Divida a classe em 3 grandes grupos. O planejamento e ensaio deve resultar em uma cena de, no 
máximo, 10 minutos. 

2. Explique que, usando todos os conteúdos que já trabalharam sobre consumo, os alunos deverão 
montar e representar teatralmente uma cena envolvendo alguma situação que mostre um direito 
do consumidor, mas também apresente uma forma de pagamento. 

3. Permita que os alunos planejem, definam os atores (lembre-os que todos devem participar). Eles 
poderão usar materiais de papelaria caso precisem elaborar algum objeto ou parte do cenário. 

4. Peça aos alunos que eles tragam materiais de casa que possam ajudar na encenação na próxima 
aula. 

5. Organize com os alunos a ordem de apresentação e entre cada apresentação, reforce com o pú-
blico os conceitos abordados para compartilhar os saberes de seu projeto com o restante da es-
cola. 

Acompanhamento da aprendizagem 

As atividades realizadas durante todas as etapas desta sequência didática servem de apoio 

para o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. Verifique se os alunos orientam outros cole-

gas na escola, se eles passam a se importar mais com o compartilhamento de objetos e reaproveita-

mento de material, e, principalmente, se sentem-se mais confiantes no papel de consumidores. Para 

esta última verificação, retome o assunto, ainda que em uma conversa informal, perguntando sobre 

possíveis mudanças nas relações de consumo na casa dos alunos. “Como você ajudou seus pais ou 

familiares a entenderem os direitos básicos do consumidor?”, “Você os ajuda quando eles precisam 

fazer alguma compra de produtos ou adquirir um serviço?”. 

Questões 

1. Imagine a seguinte situação: Sua família comprou um fogão novo, mas, recebeu da loja apenas o 
manual do fogão, a nota fiscal não foi entregue. No primeiro dia, a família acabou não utilizando 
o forno. Quando finalmente foram usar no terceiro dia, verificaram que faltava uma grelha e não 
havia como apoiar a assadeira. Como pode ser resolvida essa situação? 

2. Pense sobre os impactos do consumo excessivo ou desnecessário ao meio ambiente. Escreva 
quais os possíveis danos e como podemos diminuí-los. 


