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Há histórias que que nunca têm fim... 
A de uma simples peça de vestuário é uma delas. 

 
Todos os anos saem novas peças alinhadas com as estações do ano. Chegam até
nós embrulhadas em sacos ou encomendas e prontas-a-vestir! Podemos conhecer a
loja de onde vêm, mas dificilmente conseguimos reconstruir o circuito produtivo e
de distribuição que cada peça fez até chegar às nossas mãos. Depois, começa o seu
período de utilização, que pode oscilar entre uma história de uma hora a uma
história de vários anos. Quando deixamos de usar uma peça, a sua história continua
numa nova etapa. Ela pode ter a sorte de voltar a ser reutilizada ou reintegrada na
cadeia produtiva através da reciclagem, ou então, tocar-lhe-á a ida até uma
incineradora ou um aterro a céu aberto algures no planeta.
 
Nesta história, como em todas as outras de consumo responsável, podemos ser
leitores, atores, narradores, escritores da narrativa e até mesmo editores, que
definem qual a moda que é válida e pertinente. Esperamos que as propostas
pedagógicas que aqui deixamos nos apoiem na aprendizagem de qual o nosso papel  
na história do consumo responsável.

Porquê esta proposta pedagógica?
MODA &
CONSUMO
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Refletir
e Repensar1. Recusar

e Manter2.

Reutilizar
e Partilhar3.

Reciclar
e Alterar4.

Quais as fibras utilizadas
e qual a matéria-prima
principal da minha peça
de roupa?
 
Onde e como são
cultivadas ou produzidas
as fibras utilizadas?
 
Quem é envolvido no
processo de produção?
 
O processo de produção
tem alguma certificação
ecológica ou de redução
de impactos ambientais?
 
Os adereços evitam a
utilização de plásticos e
microplásticos?
 
 

Preciso mesmo de
adquirir uma nova peça
de vestuário?
 
Como posso fazer
para garantir
uma maior
durabilidade das
peças que tenho?
 
Quais as lojas
e marcas em
que confio e
que têm uma
abordagem
responsável
e integrada
face aos 
impactos
dos seus
produtos?

Onde posso adquirir uma peça
que preciso em 2ª mão?

 
Posso realizar alguma troca de

uma peça, que agora não preciso,
por outra peça?

 
Como posso, entre amigos e

colegas, criar mecanismos para
partilhar roupa (de criança, de

adulto, para cerimónias,
roupa técnica)?

Se a minha peça de
vestuário já não pode

ser reutilizada,
como a posso reciclar?

 
Se não consigo reciclar,

será que a loja onde a
comprei recebe peças
para reintegrar no seu
sistema de produção?

 
Que tipo de fibras devo

preferir futuramente,
se tiver que realizar uma

nova aquisição de uma
peça de roupa?

 
Onde (no meu país ou

fora dele) vai parar a
minha roupa que não é

reciclável e quanto
tempo demora cada
peça a decompor-se
no aterro sanitário?

 
Como me posso

mobilizar coletivamente
para alterar este

sistema de consumo
e torná-lo mais justo

e sustentável?



Refletir
e Repensar1.

Quais as fibras utilizadas e qual a matéria-prima
principal da minha peça de roupa?
Onde e como são cultivadas ou produzidas
as fibras utilizadas?
Quem é envolvido no processo de produção?
O processo de produção tem alguma certificação
ecológica ou de redução de impactos ambientais?
Os adereços evitam a utilização de plásticos e
microplásticos?
Como é que a peça foi levada da fábrica onde foi
produzida até à loja onde a compraste?
Quantos Km atravessou até chegar ao teu país?
Como achas que foi transportada até à loja?
Qual foi o preço da peça de roupa quando a
compraste?

Passo 2 | Investigar o processo produtivo dessa peça
observando, primeiramente, só a etiqueta da peça e, num
segundo momento, procurando outras
informações online. 
 
Em baixo deixamos algumas perguntas que podem orientar esta investigação.

Passo 3 | Construir um cartaz/uma
narrativa que torne visual a história da tua
peça de roupa - desde a produção das suas
fibras até à loja em que foi comprada. Propôr a
utilização de linguagem artística (desenho,
criação multimédia, escultura, collage, música,
teatro, ...)

Visitar um centro ou cooperativa
de artesanato que, em Portugal,
realize trabalhos com lã ou linho.
Ficar a conhecer o processo de
tratamento e fiação das fibras que
dão origem a bonitas peças de
vestuário ou atoalhados. 

Passo 4 | Incluir no cartaz/narrativa uma área
dedicada à história desconhecida. Colocar
nesta área as informações para as quais não foi
possível encontrar informação.

Trabalho autónomo de projeto | Assíncrono

Passo 1 | Escolher de entre as minhas peças de vestuário
aquela que mais gosto.

Para lançar esta atividade, propôr o visionamento
do documentário "Montanha Textil".

Passo 5 | Partilhar com a família e/ou a turma o
resultado final.

Dicas para aproveitar
as férias para aprender!

https://youtu.be/Zk6QoA8iWW0


Recusar
e Manter2.

Passo 1 | Fazer uma visita ao guarda-roupa e escolher
uma peça de roupa que não seja utilizada porque está
estragada por causa de um rasgão, nódoa que não sai
depois de lavar ou de uma malha.

Passo 2 | Em pequenos grupos, partilhar os diferentes
“estragos” existentes nas peças de roupa escolhidas.
Refletir se os estragos existentes são razão suficiente
para descartar aquelas peças.

Passo 3 | Procurar vários tipos de soluções de remendos
para manter essas peças, recusando deitá-las fora.
 
Sugere-se a pesquisa, num momento assíncrono, de canais de Youtube
com ideias de remendos de roupa ou conversar em família sobre como
remendar as peças selecionadas.

Passo 4 | Selecionar a melhor solução para 
arranjar as peças escolhidas e reunir os materiais
necessários para o arranjo.

Passo 6 | Tirar uma fotografia às peças
arranjadas e partilhar nas redes sociais com
o hashtag #modaeconsumoresponsavel.

Trabalho coletivo de projeto | Síncrono e assíncrono

Passo 5 | Realizar os arranjos
planeados e partilhar com o
grupo.



Reutilizar
e Partilhar3.

Comunicação & Imagem
Regulamento de trocas
Logística & Segurança
Animação da Feira
Inscrições e gestão de participantes
Parcerias e cedência de espaços
Avaliação
Reportagem do processo e da Feira
...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Passo 2 | De forma coletiva, definir quais as tipologias de
peças de vestuário e outros complementos que poderão
ser trocados (t-shirts, camisolas, casacos, calças, saias,
calçoes,...).

Passo 1 | Definir uma data e local em que, ao ar livre, se
organizará a Feira de Trocas.

Passo 3 | Distribuir a turma por diferentes grupos de
trabalho.
 
Em baixo deixamos algumas propostas de possíveis grupos.

Passo 4 | Cada grupo de trabalho deve definir o seu
plano de trabalho e respetivo calendário de organização
das tarefas. Coletivamente, definir também reuniões de
progresso com representante de cada grupo e mais um
momento coletivo com toda a turma.

Passo 5 | Implementar a Feira de Trocas e realizar a sua
avaliação.

Sabes o que é o trapilho? São fios, normalmente grossos,
que resultam dos retalhos nas confecções em algodão ou lycra.

O trapilho é um material que pode ser reutilizado para fazer tapetes
e outros trabalhos manuais. Não há nada como experimentar!

Dicas para experimentar

Trabalho de projeto coletivo | Feira de Trocas

Feira de

Trocas d
e

Turma



Reciclar
e Alterar4.

Passo 5 | Realizar uma sessão de debate na escola sobre a
importância da reciclagem têxtil e convidar os responsáveis
pelo pelouro municipal de Resíduos Urbanos, a empresa
responsável pelo Centro de Reciclagem visitado e um orgão
de comunicação regional.

Passo 4 | Em pequenos grupos, construir um produto
(infografia, cartaz, vídeo, teatro,...) com os principais
dados recolhidos e que sensibilize o resto da escola
e da comunidade para a necessidade de processos
de reciclagem têxtil.

Passo 6 | Sistematizar os resultados do debate e, com
o apoio de uma rádio local, fazer uma notícia sobre o
debate e os resultados
alcançados.

RECICLAGEM

Passo 1 | Voltar a recordar o percurso de
questionamento feito ao longo dos pontos anteriores.
Propor sintetizar numa frase o que cada participante tem
aprendido ao longo deste processo.

Passo 2 | De forma coletiva, consultar alguns dados
referentes aos resíduos urbanos e fazer um trabalho de
investigação sobre a reciclagem têxtil em Portugal.

Passo 3 | Planear uma visita de estudo a uma unidade de
tratamento de resíduos urbanos, definindo em conjunto
os objetivos.

Trabalho de projeto coletivo | Síncrono e Visita de Estudo

Pressionar as empresas para alterarem os seus processos
produtivos e integrarem práticas de gestão justas e sustentáveis

é um dos grandes desafios. Aqui ficam 2 campanhas internacionais
que pretendem trabalhar esta questão. Envolvam-se!

Dicas para a mobilização coletiva

Clean Clothes Campaign - cleanclothes.org/action
Campanha #GoTransparent - www.hrw.org/GoTransparent

change
mudança

alterar
cÂmbio

https://cleanclothes.org/action
https://cleanclothes.org/action
https://www.hrw.org/GoTransparent
https://www.hrw.org/GoTransparent

