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CIÊNCIAS E SABERES QUILOMBOLA

As comunidades quilombolas se organizam de forma coletiva e sustentável. A
economia, em muitas comunidades, também se organiza dessa maneira. Hoje
falaremos um pouco sobre economia solidária.1

TEXTO 1: O QUE É ECONOMIA SOLIDÁRIA?
A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é
preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os
donos do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios trabalhadores
também são donos. São eles quem tomam as decisões de como tocar o negócio, dividir
o trabalho e repartir os resultados.
Disponível em:

1

As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de Referências
Bibliográficas.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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http://anais.unespar.edu.br/iii_secisa/data/uploads/resumos_expandidos/ciencias_economicas/063e.pdf
Acesso: 22 jun. 2020 (Adaptado)

TEXTO 2: O QUE SÃO AS FEIRAS SOLIDÁRIAS?
As Feiras Solidárias visam construir, conjuntamente com os grupos, espaços alternativos
de comercialização, baseados nos princípios da Economia Solidária. Essas Feiras são
espaços, onde buscamos incentivar e proporcionar a aprendizagem coletiva e a cultura
da solidariedade, envolvendo nesta perspectiva, não só os grupos, mas também as
comunidades que participam destes eventos. Demonstrando, assim, a importância e
viabilidade desta nova forma de inclusão produtiva que é a Economia Solidária.
Disponível em: http://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/evento/v-feira-de-economia-solidaria/ Acesso: 22 jun. 2020
(Adaptado)

TEXTO 3: O QUE É A MOEDA
SOCIAL?
A moeda social é uma moeda

TEXTO 4: MOEDA SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DA ÁREA VERDE DE
PAJUÇARA
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renda, estimulando a produção,
venda, compra e troca de serviços
e

produtos.

desenvolvimento

Fomentando
da

o

economia

local beneficiando a redistribuição
renda entre usuários da moeda.

Disponível em:
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/08/05/m
oedas-sociais-ou-locais/ Acesso em 22 jun. 2020

Ela é utilizada exclusivamente
como meio de troca.
Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=066763a699fbe4dc Acesso: 22 jun. 2020
(Adaptado)

TEXTO 5: “FEIRA DE CARUARU”, DE ONILDO ALMEIDA.

A feira de Caruaru
Faz gosto da gente ver
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

De tudo que há no mundo
Nela tem pra vender
Na feira de Caruaru
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Tem massa de mandioca
Batata assada
Tem ovo cru,
Banana, laranja e manga,
Batata doce, queijo e caju
Cenoura, jabuticaba,

Guiné, galinha,
Pato e peru
Tem bode, carneiro e porco
Se duvidar inté cururu
Tem cesto, balaio, corda
(...)

Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6008-caderno4educador-economia-solidaria&Itemid=30192 Acesso: 19 jun. 2020

TAREFA SEMANAL

Caro estudante, estamos em um momento de pandemia, portanto, EVITE SAIR DE
CASA. As atividades propostas devem ser feitas em casa. Outro fator importante
é a higiene pessoal. Limpe as mãos antes e depois de todos os processos de
produção propostos.

1. Vimos como a economia solidária é importante para o fortalecimento das
comunidades. Agora, faça uma pesquisa sobre empreendimentos de economia
solidária na sua região, a partir das questões abaixo.
a) O que é economia solidária?
b) O que são as feiras solidárias?
c) O que as pessoas comercializam nas feiras solidárias?
d) Na sua região tem feiras? Quais produtos as pessoas vendem nessas feiras? As
feiras são feitas através de troca ou venda?
e) Como essas feiras contribuem com a vida das pessoas? Se possível, peça ajuda
de algum familiar ou membro da comunidade para responder a essa questão.
Pergunte a ele sobre as feiras organizadas pela comunidade.

2. As frutas são muito comercializadas nos empreendimentos solidários, a
exemplo do ABACAXI, BANANA, CAJU, MAÇÃ, PERA, LARANJA, ABACATE,
UVA e MELANCIA. A partir delas, podemos produzir sucos, iogurtes, sorvetes,
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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picolés e doces. Preencha os espaços corretos na cruzadinha abaixo com as
frutas das imagens.

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/490048003188415315/ Acesso: 23 jun. 2020

3. Chegou o momento de fazermos um projeto para criação de uma FEIRA
SOLIDÁRIA EM NOSSA ESCOLA. Vamos criar o projeto e, quando as aulas
voltarem, realizaremos nossa feira. Lembre-se que nas feiras solidárias tudo é
decidido por todos! Portanto, monte seu projeto e, na volta as aulas, mostre aos
colegas e ao professor.
 O primeiro passo é pensar a estrutura da feira. Pense sobre a importância de criar
uma feira solidária na escola. Como essa feira pode estimular a solidariedade e a
sustentabilidade.
 Agora, pense sobre o que você e seus colegas poderão vender na feira: frutas,
verduras, biojóias, artesanato, mudas de plantas, cartões feitos de papel reciclado.
Pense nos produtos a partir da realidade da sua escola. Anote tudo no caderno!
 Depois crie uma moeda social. Desenhe essa moeda no caderno e crie um nome para
ela, por exemplo, “moeda capivara”, “moeda tucano”, “moeda pequi”. Seja criativo!
 Pense em como os produtos serão expostos.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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 Divida também as equipes: o grupo que ficará responsável pelo banco, o que receberá
as pessoas, o que fará as vendas, o que vai divulgar a feira nas salas de aula.
 Essa feira também poderá ter apresentações culturais. Veja quais estudantes ou
pessoas da comunidade poderão se apresentar (através de dança, teatro, canto, etc.).
 Lembre-se: tudo deve ser feito de FORMA COLETIVA. Todos devem estar envolvidos.
Esse é um dos princípios da economia solidária.

Bom trabalho!!!
QUADRO “FEIRA LIVRE” (HEITOR DOS
PRAZERES)

QUADRO “A FEIRA” (TARSILA DO
AMARAL)

Disponível em:
https://www.galeriaalphaville.com.br/leiloes/167/lot
e/432 Acesso em 22 jun. 2020

Disponível em:
https://www.bykamy.com.br/blog/tarsila-do-amaraltapecaria-a-feira.html Acesso em 23 jun. 2020
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