Edição 5

BASEADOS NOS CONCEITOS DO CAPITALISMO CONSCIENTE, MOTIVADOS POR NOSSO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO “PENSANDO ALÉM. FAZENDO MAIS.” E ORIENTADOS PELOS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU, QUEREMOS APRESENTAR
PRÁTICAS QUE ACREDITAMOS CONTRIBUIR PARA A PROSPERIDADE DA SOCIEDADE, ATRAVÉS
DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS PESSOAS. CRIAMOS A TURMINHA SPECIAL DOG PARA
COMPARTILHAR ESSAS PRÁTICAS, A FIM DE CONSCIENTIZAR, INSPIRAR E EDUCAR AQUELAS
QUE, DE FATO, TÊM O PODER DE TRANSFORMAR – AS CRIANÇAS. QUE ESSE PROJETO POSSA
PROMOVER A APROXIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS E SEJA UMA FERRAMENTA PARA REDUZIR AS
DESIGUALDADES e PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.

O que importa é que
nós aproveitamos
muito essas férias
e vamos todos
continuar estudando
na mesma escola!
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Por que você
está triste, Léo?
As férias foram
ótimas, mas eu
já estava com
saudades da
escola!

Foi bom enquanto
durou, pessoal!
Amanhã começa
tudo de novo.

Sim, não consigo
imaginar como seria
ficar sem estudar
com a Nina! Digo, com
todos vocês.

Pois é! Demos
sorte.
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Nos vemos amanhã
na escola! Tchau.

Falou, turma!

Cheguem cedo para
escolhermos os melhores
lugares na sala.

Pode
deixar,
Nina.

Galera, nos encontramos no
esconderijo depois da aula para
discutirmos as propostas da
nossa chapa. Combinado?

Combinado!

Fechou, Nina! Já tenho
várias ideias do que
podemos fazer.

No outro dia na escola...
Algumas horas depois...

Sejam todos bem-vindos a
mais um ano letivo...

Galera, estamos reunidos
aqui para discutir quais
serão as nossas propostas...

Como todos já sabem, o nosso primeiro
evento do calendário escolar são
as eleições para escolher a chapa
que irá liderar o Grêmio Estudantil
desse ano. Formem as suas chapas e
apresentem as propostas. A campanha
começa na próxima semana.
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Também precisamos
escolher um nome
para a chapa.

Concordo com a Nina! e temos que
fazer isso rápido, pois a campanha
já começa na próxima semana.
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Eu fiz a minha parte e
escrevi uma listinha com
sugestões de propostas.

Listinha?
Imagina se
fosse uma
listona!

Não liga para
o Léo, Sofia.
Vamos ler as
propostas que
você trouxe.

Sou contra
a rádio e o
jornal! Podemos
fazer tudo pela
internet.

Também sou
contra pintar
a escola,
deveríamos
fazer grafite.
Isso é arte e
iríamos gastar
menos.
Vamos manter a calma,
pessoal. Eu concordo com a
Nina, vamos ler as propostas
que a Sofia trouxe.

Aumentar a carga
horária? Que
horas eu vou
andar de skate?

Como assim, Léo? As
coisas não são bem
assim! Podemos colocar
algumas das suas
propostas junto com as
da Sofia.

Não tem conversa!
Pois nenhuma dessas
propostas fazem
sentido. Vou embora
e formar a minha
própria chapa! Binho,
você vem comigo ou vai
ficar do lado da sua
queridinha Nina?
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Eu vou com você
Léo, porque eu não
tenho nenhuma
"queridinha" aqui!
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Não vou declarar a minha
posição para nenhum dos
lados. O voto é secreto!

Calma, as coisas
não são bem
assim, galera.

Vai ser assim então? Ok,
nós vamos decidir isso
nas urnas! E você, Tatá,
vai ficar de qual lado?

Sofia, vamos organizar as
coisas da nossa chapa na
garagem da minha casa. Temos
muito trabalho pela frente.

Tatá, você precisa
escolher de qual chapa
fará parte!

Ok, Nina. Vamos nessa!

Binho, o que acha
de montarmos o QG
da nossa chapa no
meu quarto?

Se ficar com a
gente, seremos a
maioria.

Demorou, Léo.
Vamos nessa.
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Uma semana depois...

Eu declaro aberto o período de
eleição para elegermos a chapa que
irá comandar o Grêmio Estudantil de
2019! Que comecem as campanhas.
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Venham conhecer as
propostas da Chapa
da Galera!

Chegou a hora de
ciências e matemática
entrarem como
competições nas
olimpíadas interclasse!

E você, Tatá, não quis
escolher nenhuma das
chapas?

Acho que todos os alunos
podem tirar uma lição maior
de tudo isso.

As propostas da
Chapa Radical
estão esperando
por vocês!
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Chegou a hora dos esportes
radicais também entrarem
como competições nas
olimpíadas interclasse!

Não, Professora
Violeta. Os meus
amigos brigaram
por causa das
eleições do Grêmio
estudantil, porque
tinham propostas
diferentes.

Entendi, Tatá. Que pena...
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Avisamos a todos os
alunos e alunas que
amanhã haverá um grande
debate entre as duas
chapas no pátio da escola.

Vamos ver como
as crianças vão
se sair nessa.

Durante o debate...

Blá, blá,
blá...

No outro dia na escola...

O debate é muito importante para escutarmos
as propostas das duas chapas. E, antes de
começarmos, vou pedir aos representantes
de cada chapa que se cumprimentem.

Tempo esgotado!
Eu prometo
fazer...

As propostas da Chapa da
Galera não têm sentido
algum!

O que não tem sentido é
a Chapa Radical propor
mudanças tão radiciais!

Muito bem, alunos. Chegamos
ao fim do debate. Agora o
resultado está nas mãos
de todos vocês. Avaliem as
propostas, pois a votação
acontece amanhã.
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E não vai contar para a
gente? Você sabe que
as propostas são muito
diferentes.

No outro dia na escola...

O meu voto será secreto.
Não quero perder a amizade
com ninguém só porquê
pensamos diferente. Agora,
eu preciso ir votar. Tchau.

Algumas horas depois...

E aí, Tatá, já
decidiu em qual
lado você irá
votar?
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Sim! Avaliei as
propostas e já
decidi qual será
o meu voto.

É, Tatá. Precisamos
saber se você vai
ficar do nosso lado
ou do lado delas!

O resultado foi muito
apertado. E a chapa
vencedora é...
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Vamos embora, Binho.
Não tem porquê ficarmos aqui.

Léo e Binho, esperem um
pouco! Isso tudo não
pode acabar assim.
Eu sabia que
iríamos vencer!
Eu sabia!

Como assim,
Professora Violeta?
Mas não foi a nossa
chapa que venceu?

Tatá, você
tem razão.
As coisas não
podem acabar
dessa forma.

É verdade, foi a Chapa
da Galera que venceu.
Não estou entendendo,
Professora.

Claro que
venceríamos, Nina.
As nossas propostas
eram as melhores!

18

19

Crianças, mais importante do que
uma vitória, é a lição que podemos
tirar disso tudo.

Por isso, não
importa se alguém
pensa diferente.
Se você praticar
a empatia, se
colocando sempre
no lugar do
outro, ficará mais
fácil compreender
pensamentos
diferentes.

Durante as
campanhas, vi
muitas amizades
sendo desfeitas
por causa de
opiniões diferentes.
É por isso que
devemos aprender
a importância da
empatia.

Empatia? O que é isso?

Se for uma forma de voltarmos a
ser amigos, eu declaro o meu voto
na empatia!

A Professora
Violeta tem
razão, Léo e
Binho.

Isso mesmo, Léo.
Basta exercitarmos
a empatia.

Nós também devemos um
pedido de desculpas.
Empatia é a capacidade de
se colocar no lugar do
outro. Somente dessa forma
conseguimos compreender o
comportamento, sentimento e
pensamento das outras pessoas.

20

Tudo bem.

Professora,
então
podemos
continuar
amigos
mesmo tendo
opiniões
diferentes?

Desculpas aceitas.

Acho que
devemos
desculpas para
vocês.

Que tal vocês
participarem da Chapa
da Galera também? Já
sabemos até uma das
propostas de vocês que
podemos colocar em
prática...
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Acho que
demos uma
pequena
exagerada,
né?

Em um futuro não muito distante...

Eu não aguento comer
tudo isso, vou ter que
jogar fora o que sobrar.

EU TAMBÉM.

Eu peguei
mais que o
suficiente.

Eu só vou pegar
mais um pouco de
refrigerante.

Esse shopping
ficou muito
maneiro!

MEU PAI
comprou várias
roupinhas pro
Xerife.
E ainda aceita
pets.

Maneiro mesmo
é a praça de
alimentação.

Bem lembrado,
Tatá. Estou com umA
fome do tamanho do
Miúdo. Bora comer?

Pessoal, antes de ir
embora O MEU PAI ainda
precisa fazer algumas
comprinhas comigo.

Eu pedi alguns
acessórios pro
meu skate novo.

Vocês também
pediram alguma coisa
para os seus pais?
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Eu pedi uma coleira
nova pro Miúdo!

No outro dia na escola.

Preciso de algumas
camisetas!

Classe, esse é o Edu.
Ele é o novo aluno. Espero que
vocês recebam ele muito bem.

Tenho que
procurar
alguns
acessórios!
Mas ainda não
sei quais eu
quero.

Algumas horas depois...

Até amanhã!

Nos vemos
na aula.

Até amanhã,
pessoal.
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Vou
aproveitar
para usar
os meus
acessórios.

Seja bem-vindo, Edu.

FALOU, galera.
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Hora do intervalo,
crianças.
Léo, você pode fazer
companhia para o Edu?

Eu sempre morei por aqui,
mas tive que mudar de
escola por causa do
crescimento da cidade.

Como assim?

Deixa comigo,
Professora Violeta.

Eu moro do outro lado da
cidade, na região onde as
indústrias chegaram.

Seja bem-vindo, Edu.
De onde você veio?

Não acredito que
fizeram isso!
Que injustiça.

Por causa das
construções,
a minha
Escola
fechou e os
alunos foram
transferidos.

Sim, é muito injusto.
Mas a minha mãe falou
que tudo isso é culpa do
consumismo.
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Consumismo? Como assim?

Isso mesmo, é
tudo culpa do
consumismo.

O consumismo é
um vilão? Vocês
sabem que eu
morro de medo de
vilões, Turma.

Eu topo!

Não que eu esteja
com medo, mas só por
segurança, vou levar o
Miúdo junto.

Também estou
dentro.

E lá vamos nós
de novo...

Fechou, galera. Aceitam um
pouco do meu lanche?
É com alimentos orgânicos.

O consumismo não é
beeem uma pessoa, Tatá.
Mas, é um grande vilão.
Coragem é com a
gente mesmo!
Nos encontramos
na saída da Escola,
combinado?
Eu posso mostrar um
pouco do que ele fez.
Isso se vocês tiverem
coragem.
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Já já vocês vão
entender tudinho.

Alimentos
orgânicos?
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Algumas horas depois da aula...

Aquela era a minha Escola, ela está sendo demolida
para construírem uma empresa que vai fabricar mais
produtos para as lojas do shopping.
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Espera aí! Então o
consumismo é uma
atitude de
todos nós.
Ontem mesmo
compramos várias
coisas no shopping.

É verdade, Sofia.
O consumismo
é um
comportamento
de
todo mundo.

5 R’s? O que é isso?

Para fabricar
alguns
produtos, é
preciso utilizar
recursos
naturais. E
muitos deles
não são
renováveis, ou
seja, um dia eles
podem acabar.

Então foi por causa disso
que você teve que mudar de
Escola? E como você sabe
essas coisas?

A melhor saída
são os 5 R’s.

Acho melhor chamar a
minha mãe para ensinar
melhor isso pra vocês.

Eu nunca estudei
sobre os 5 R’s.
Fiquei curiosa.

Mas Edu, o que podemos
fazer para ajudar a
combater isso?

Vamos conhecer a minha mãe,
ela vai explicar tudo o que
vocês precisam saber.

A minha mãe é
bióloga, foi ela
quem me ensinou
tudo isso. Ela disse
que o consumo
exagerado trouxe
poluição e isso
afetou a região da
Escola.
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Oi, filho. Parece que você já
fez algumas amizades.

Marina, o que todas
essas pessoas estão
fazendo aqui?
Podem me chamar de
Marina, crianças.

Esse é o espaço da horta comunitária. Aqui, nós
plantamos frutas, verduras e legumes orgânicos.
Tudo é feito sem agrotóxicos.

Oi, mãe. Esses são Léo, Nina,
Tatá, Sofia e Binho. Nós
estudamos na mesma classe. Ah,
e aquele é o Miúdo.

Edu, então é daqui
que vem aquele seu
lanchinho na hora do
recreio? Que delícia.

Isso mesmo, Tatá.

Olá, mãe do Edu.
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Os 5 R’s são as atitudes:

Mãe, enquanto
lanchamos, você
pode ensinar
sobre os 5 R’s?
Praticar os 5 R’s pode
ajudar a entendermos
melhor o consumo
consciente.

Por falar em
lanchinho, que
tal se a gente
fizer um?

Através dessas mudanças simples,
podemos mudar muita coisa.
Claro, filho. Venham
comigo, pessoal.

Devemos repensar os nossos hábitos,
refletindo antes de qualquer compra
se, de fato, precisamos daquele produto.

Se não for necessário, recuse.

Mas se for realmente necessário fazer
aquela compra, tente fazer de forma
reduzida e sem exageros.

E depois de utilizar, avalie a
possibilidade de reutilizar o produto
de alguma outra forma.

Antes de aprender sobre os 5 R’s, precisamos entender que
o consumo é aquilo que é necessário em nosso dia a dia. Já o
consumismo são gastos exagerados com coisas desnecessárias.
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E por último, mas não menos
importante, é preciso

reciclar.

Isso sem falar em
todos aqueles
alimentos que
desperdiçamos.

Crianças, o
importante é
que podemos
mudar a partir
de agora. Vamos
falar com a
Professora
Violeta?

Descartar o lixo de forma
seletiva é muito importante.

Marina, você precisa
conhecer a Professora
Violeta.

Turma, acho
que podemos
começar
repensando
os nossos
hábitos.
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É verdade, a
Professora
Violeta pode
ajudar a
espalharmos
isso que
acabamos de
aprender.

Você tem
razão, Léo. Não
precisávamos
ter comprado
tantas coisas
desnecessárias
no shopping.

Professora Violeta, acabamos de aprender
sobre os 5 R’s com a mãe do Edu e precisamos
dividir isso com o restante da classe!

Muito bem,
crianças. Que bom
que já fizeram
amizade com o
Edu e aprenderam
uma coisa tão
importante como
os 5R’s. Tenho
uma ideia do que
podemos fazer.
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No outro dia na Escola...

Bom dia, crianças. Dividam-se em
5 grupos e cada um ficará com um tema dos 5 R’s:

repensar, recusar, reduzir,
reutilizar e reciclar.
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Muito bem,
crianças.
Os cartazes
ficaram ótimos. E
lembrem-se que
isso vale para
outras coisas,
como: roupas,
brinquedos,
alimentos e todos
os recursos
naturais.
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