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APRESENTAÇÃO 

 

 

O ser humano está intimamente ligado à natureza e necessita dela para sua 

sobrevivência. Contudo, a evolução da espécie humana tem contribuído para o seu 

distanciamento da natureza, comprometendo sua qualidade de vida. Assim sendo, 

em razão do distanciamento do homem em relação aos elementos naturais e dos 

problemas ambientais advindos deste fato, a Educação Ambiental têm sido uma 

temática bastante discutida nos dias atuais. 

Portanto, o desafio que se apresenta à educação na contemporaneidade é a 

revisão de práticas pedagógicas em Educação Ambiental, de modo a possibilitar um 

ensino contextualizado que contemple os significados que fazem parte do cotidiano 

dos alunos, como, por exemplo, as discussões que envolvem o problema do lixo.  

Assim, são várias as estratégias que podem ser utilizadas para o trabalho 

com a Educação Ambiental na escola. Acredita-se que ao refletir sobre a relação do 

ensino de Ciências com o problema dos resíduos sólidos, será promovida a 

educação ambiental e os alunos serão levados a repensar o seu papel na 

sociedade.  

Por suas características e presença diária nos espaços públicos e privados, 

o lixo pode ser utilizado pedagogicamente no ensino de Ciências, para provocar ou 

reacender questões, sentimentos e argumentos que contribuam para a discussão de 

valores e do estilo de viver, da vida urbana e da sociedade industrial.  

Assim sendo, ao pensar na questão da Educação Ambiental como 

possibilidade de contextualizar o problema do lixo e seus impactos na sociedade, 

considera-se a relevância de possibilitar discussões no espaço escolar sobre o 

problema ambiental vivido pela comunidade (escola, bairro, cidade, etc) e que se 

deseja resolver. 

O tema escolhido para esta proposta encontra-se inserido no quadro dos 

conteúdos estruturantes das DCEs – Paraná (2008) de Ciências. O objetivo da 

presente Unidade Didática é contribuir para a evolução conceitual dos alunos sobre 

a temática do lixo, permitindo-lhes uma reflexão sobre este problema e a sua relação 

com o meio ambiente sustentável. 
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ESTRATÉGIAS DE AÇÕES 

 

 

A proposta destina-se aos alunos do 6º Ano – Ensino Fundamental. Cada 

um dos objetivos específicos propostos será conduzido conforme descrito abaixo. 

       - Exposição teórica e discussões em grupo, pesquisas na internet, leituras e 

debates, utilização de recursos audiovisuais: serão utilizados textos, documentários, 

vídeos, e imagens que ofereçam subsídios para a compreensão da temática 

proposta nas unidades: 

 Unidade I- O Lixo: Primeiras Aproximações  

 Unidade II- Implicações do Lixo: Relações com a preservação ambiental e o 

crescimento sustentável;  

 Unidade III- O Excesso de Lixo Produzido na Sociedade 

 Unidade IV- Processamento do Lixo 

 Unidade V- Sistema de Descarte e Coleta Seletiva de Lixo 

          Unidade VI- O que pode ser Reciclado na Escola 

 

 

UNIDADE I  

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES  

 

 

1º ENCONTRO 

 

1) Atenção às seguintes questões: 

 Vocês separam o lixo em casa? 

 Como é feita essa separação? 

  Somente em material orgânico e reciclável? 

  Separação por tipo de lixo?  

  Existe coleta seletiva na sua região?  

  O que é feito do lixo descartado?  
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  Quais são as alternativas para reduzir o acúmulo desenfreado de lixo  

inorgânico?  

  Como se deve separar o lixo e qual a correta destinação?  

2) Pesquisem junto aos familiares como é feito o descarte do lixo na residência; 

 

3) Comparem os pontos similares e diferentes do descarte do lixo nas famílias 

pesquisadas. 

 

 

UNIDADE II 

IMPLICAÇÕES DO LIXO: RELAÇÕES COM A 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E O CRESCIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
 

 

2º ENCONTRO 

1) Leiam o texto a seguir e discutam sobre o excesso de lixo produzido pela 

sociedade e suas implicações para o meio ambiente sustentável. 

Lixo Urbano 
Jairo Augusto Pinheiro  

  
Desde o surgimento dos primeiros centros urbanos, a produção de lixo se apresenta como um 
problema de difícil solução. A partir da Revolução Industrial, com a intensificação da migração dos 
trabalhadores do campo para a cidade, aumentaram as dificuldades referentes à produção de 
resíduos sólidos de diferentes naturezas (domésticos, industriais, serviços de saúde, etc), os quais 
constituem-se atualmente numa das principais fontes de degradação do meio ambiente. 
A industrialização crescente enfatizava a maior produção, enquanto que os efeitos ambientais destas 
atividades eram colocados em segundo plano, principalmente os impactos diretos e indiretos no solo 
e nas águas subterrâneas. Nos últimos anos, a sociedade começou a deparar-se com as 
possibilidades de comprometimento da qualidade e escassez dos elementos naturais, sobretudo a 
água, causados principalmente pela aceleração da 
era industrial. 

 
 

PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Um dos problemas mais sérios que qualquer cidade enfrenta, mas que é particularmente grave nas 
enormes aglomerações urbano-industriais é o lixo sólido. Trata-se de um problema inerente à cidade, 
devido a mesma processar uma incrível quantidade de matéria e energia, além de toneladas e 
toneladas de dejetos que não são metabolizados por ela. Os excedentes vão se acumulando cada 
vez em maior escala, colocando a questão do lixo urbano como uma das mais sérias a ser enfrentada 
atualmente. Com a elevação da população e, principalmente, com o estímulo dado ao consumismo, o 
problema tende a se agravar... 
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Texto na Íntegra: Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/lixo-urbano/10684/>. 

2) Ainda no mesmo contexto observem e debatam as seguintes questões: 
 

 

 Quais problemas cada tipo de lixo pode trazer?   

 Quais os tipos de lixo?  

  O que é poluição?  

 Quais as vantagens dos aterros sobre os lixões? 

 O lixo se origina de várias fontes pode vir de residências, de lojas, de indústrias, da 
escola, etc. 

 

3) Façam uma lista dos produtos que, em geral, são encontrados no lixo:  

- domiciliar (residências);  

- comercial (estabelecimentos comerciais e de serviços como supermercados e 

restaurantes); 

- públicos (ruas, praças);  

- Na sua escola. 

 

4) Para aprofundar nossos conhecimentos vamos assistir uma palestra com um 

profissional especialista, convidado do setor da Secretaria do Meio Ambiente do 

Município, para refletirmos sobre o excesso de lixo produzido pela sociedade e as 

implicações para o meio ambiente sustentável.   

 

 

UNIDADE III 

 

 

O EXCESSO DO LIXO PRODUZIDO NA SOCIEDADE 

 

3º ENCONTRO  

 

 

1) Para ampliarmos nossa visão sobre a produção de lixo assistiremos alguns 

vídeos:  

http://www.webartigos.com/artigos/lixo-urbano/10684/
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“Poluição Urbana: “Desenho Animado””, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=24kfF5zi2F8&feature=relatedFilme. 

“Filme Educativo sobre Meio ambiente”, disponível em:  < 

http://www.youtube.com/watch?v=tOzIFynYxj0&feature=related. 

2) Agora, após assistirmos estes vídeos, vamos debater: 

 

O que achou dos vídeos? 

Por que é importante preservar o meio ambiente?  

Que medidas você mesmo pode tomar para reduzir o volume do lixo? 

 

 
 

UNIDADE IV 

 
 

PROCESSAMENTO DO LIXO 
 

 

4º ENCONTRO  

  

1) Debatam sobre a importância do funcionamento correto da cadeia de coleta 

seletiva, armazenamento e processamento do lixo, para reduzir os impactos 

causados pelo excesso de lixo produzido, a partir das seguintes questões:  

 

 Vocês sabem se há programas de reciclagem implementados na cidade de 
Umuarama?  

 Que instituições, por exemplo, compram materiais recicláveis?  

 Vocês sabem o que está sendo feito nesse sentido na cidade de Umuarama?  

 Vocês conhecem alguma cooperativa de catadores de lixo?  

 

2) Para aprofundarmos os conhecimentos sobre a produção de lixo assistiremos 

alguns vídeos:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=24kfF5zi2F8&feature=relatedFilme
http://www.youtube.com/watch?v=tOzIFynYxj0&feature=related
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Assistir os vídeos Catadores de Lixo Parte 1 e Parte  2 disponíveis em:  
http://www.youtube.com/watch?v=cE6t9dfK4RE.; e 
http://www.youtube.com/watch?v=t2Y_cWUFPR0&feature=related 
E esse lixo que não some?, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=llnuvq9yJ8s&feature=related. 
 Tia Cecéu – História lixo é no lixo, disponível em:  
http://www.youtube.com/watch?v=wXFNS9z3HAk&feature=related. 
 

 

3) Para ampliarmos nosso entendimento sobre o funcionamento correto da cadeia 

de coleta seletiva, armazenamento e processamento do lixo, como forma de redução 

dos impactos causados pelo excesso de lixo produzido, pesquisaremos na internet. 

 

Sugestões de sites: 
http://www.planetaplastico.com.br/literatura/literatura/coletaselet.htm 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/reciclagem/index.shtml. 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-eciclagem/coleta-seletiva-
2.php. 
http://www.suapesquisa.com/reciclagem/. 
http://177.52.17.17:8030/downloads/Reciclados.pdf. 
 
 

 

 

UNIDADE V 

 

 

SISTEMA DE DESCARTE E COLETA SELETIVA DE 

LIXO 

 

 

5º ENCONTRO  

 

1) Leiam o texto a seguir e discutam sobre a separação correta do lixo.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=cE6t9dfK4RE
http://www.youtube.com/watch?v=t2Y_cWUFPR0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=llnuvq9yJ8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wXFNS9z3HAk&feature=related
http://www.planetaplastico.com.br/literatura/literatura/coletaselet.htm
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/reciclagem/index.shtml
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-eciclagem/coleta-seletiva-2.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-eciclagem/coleta-seletiva-2.php
http://www.suapesquisa.com/reciclagem/
http://177.52.17.17:8030/downloads/Reciclados.pdf
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Separação do Lixo 

No cotidiano de nossas cidades, são produzidas milhares de toneladas de lixo. Há muito tempo este 
resíduo é um dos grandes problemas que o poder público e a sociedade tem enfrentado, buscando 
soluções que nem sempre atendem as necessidades. Razão disso a degradação do meio ambiente, 
tais como as contaminações de nossos rios, a poluição do ar, ruas sujas, proliferação de insetos, 
ratos, etc, causando doenças. 
A solução mais eficiente é a separação dos materiais recicláveis para o reaproveitamento, 
transformando o problema do lixo em solução econômica e social. Para que isto seja possível é 
preciso que todos participem colaborando com o programa de Coleta Seletiva. 
Seguindo os padrões CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) ao lixo pode ser  separado na 
origem, facilitando todos os processos posteriores para a reciclagem. Desta forma, permite que toda 
empresa enquadrada no projeto de responsabilidade ambiental, atenda também as normas de 
qualidade ISO 1400.... 
2ª Etapa: Coleta seletiva: separação dos materiais que podem ser reciclados, na sua fonte  

Fonte: Texto na Íntegra: Disponível em: 
http://www.planetaplastico.com.br/literatura/literatura/coletaselet.htm. 

 

 

2) Agora, vamos refletir sobre os alunos os três “R’s da sustentabilidade (reduzir, 

reutilizar e reciclar) para ampliar a nossa visão sobre este assunto. 

 

 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/reduzir_reutilizar_reciclar.htm 
 

 

3) O nosso entendimento sobre os três “R’s será ampliado com o conteúdo do texto 

a seguir: 

 

Significado 
Também conhecido como os 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), são ações 
práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre consumidor e Meio Ambiente. 
Adotando estas práticas, é possível diminuir o custo de vida (reduzir gastos, economizar), além de 
favorecer o desenvolvimento sustentável (desenvolvimento econômico com respeito e proteção ao 
meio ambiente). 
 
Reduzir 
Se prestarmos atenção nas compras que realizamos no cotidiano e nos serviços que contratamos, 
perceberemos que adquirimos muitas coisas que não precisamos ou que usamos poucas vezes. 
Portanto, reduzir significa comprar bens e serviços de acordo com nossas necessidades para evitar 
desperdícios. O consumo consciente é importante não só para o bom funcionamento das finanças 
domésticas como também para o Meio Ambiente. 
Ações práticas para reduzir: 

http://www.planetaplastico.com.br/literatura/literatura/coletaselet.htm
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- Uso racional da água: não desperdiçar, tomar banhos curtos, não usar água para lavar a calçada, 
fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, não deixar que ocorra vazamentos na rede de 
águas, etc. 
- Economia de energia: usar aquecimento solar nas casas, apagar as lâmpadas de cômodos 
desocupados, usar lâmpadas fluorescentes, usar o chuveiro elétrico para banhos curtos, etc. 
- Economia de combustíveis: fazer percursos curtos a pé ou de bicicleta. Gera economia, faz bem 
para a saúde e ajuda e diminuir a poluição do ar. 
 
 
Reutilizar 
Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. Reutilizando, geramos 
uma boa economia doméstica, além de estarmos colaborando para o desenvolvimento sustentável do 
planeta. Isto ocorre, pois tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Ao 
jogarmos algo no lixo, estamos também desperdiçando a energia que foi usada na fabricação, o 
combustível usado no transporte e a matéria prima empregada. Sem contar que, se este objeto não 
for descartado de forma correta, ele poderá poluir o meio ambiente. 
Vale lembrar que a doação também pode ser uma boa alternativa, pois outra pessoa que necessita 
pode utilizar aquele objetivo que você não quer mais. 
Ações práticas para reutilizar: 
- Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça (uma calça pode virar 
uma bermuda, por exemplo). 
- Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades sociais que vão utilizá-
los com pessoas carentes. 
- Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas. 
- Folhas de papel com impressão em apenas um lado podem ser transformados em papel de 
rascunho, ao usar o lado em branco. 
- Um móvel (armário, sofá, guarda-roupa, estante, escrivaninha, mesa, cadeira, etc) quebrado não 
precisa ir parar no lixo. Eles podem ser concertados ou doados. 
- A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal. 
- Com criatividade e embalagens, palitos e potes de plástico é possível criar vários brinquedos 
interessantes. 
 
Reciclar 
A reciclagem é quase uma obrigação nos dias de hoje. O primeiro passo é separar o lixo reciclável 
(plástico, metais, vidro, papel) do lixo orgânico. O reciclável deve ser encaminhado para empresas ou 
cooperativas de trabalhadores de reciclagem, pois serão transformados novamente em matéria-prima 
para voltar ao ciclo produtivo. Além de gerar renda e emprego para pessoas que trabalham com 
reciclagem, é uma atitude que alivia o Meio Ambiente de resíduos que vão levar anos ou séculos para 
serem decompostos. 
Ações práticas para reciclar: 
- Separar em casa o lixo orgânico do lixo reciclável. Este último deve ser encaminhado para pessoas 
que trabalham com reciclagem ou empresas recicladoras 

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/reduzir_reutilizar_reciclar.htm. 
 

 

4) Ainda no mesmo contexto vamos debater sobre: 

 

- Os três “R’s da sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/reduzir_reutilizar_reciclar.htm
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UNIDADE VI 

 

 

O QUE PODE SER RECICLADO NA ESCOLA 
 

 

6º ENCONTRO  

 

1) Discutam sobre o que pode ou não se reciclado com base no quadro abaixo.  

 

O QUE PODE SER RECICLADO?  

Vidro:  Plástico:  Metal:  Papel :  

Garrafas, frascos de molhos 
e condimentos, potes de 

produtos alimentícios, frascos 
de remédios, perfumes e 

produtos de limpeza, cacos 
de qualquer uma das 
embalagens acima.  

Potes (de todos os tipos), 
embalagens (de detergente, 

shampoo, água sanitária, 
etc), tampas (de todos os 
tipos), sacos (de leite, de 

arroz, etc)  

Latas, tampas (de 
refrigerante, cerveja, 

conservas, etc), arames, 
grampos, fios, pregos, 

marmitex, tubos de pasta 
dental, alumínio, cobre e 

outros.  

Revistas, jornais, papeis, 
caixas de papelão (de todos 

os tipos)  

O QUE NÃO PODE SER RECICLADO?  

Vidro:  Plástico:  Metal:  Papel :  

Espelhos, vidros de janela e 
box de banheiro, vidros de 

automóveis, cristal, 
lâmpadas, formas e 
travessas de vidro 

temperado, ampolas de 
remédio.  

Celofane, embalagens longa 
vida, espuma, embalagens a 
vácuo, fraldas descartáveis.  

Pilhas normais e alcalinas, 
filtros de ar para veículos, 

latas enferrujadas.  

Papel higiênico, guardanapos 
com comida, copos 
siliconizados, papel 

laminado, papéis 
plastificados (embrulho de 
bolacha), papel carbono.  

 

Fonte: disponível em:  <http://www.freeway.tur.br/editor/web/verpagina.asp?cod=170&codm=0&lang>. 
 

 

2) Vamos ampliar a nossa visão sobre o assunto, a partir das questões propostas no 

seguinte roteiro: 

 

 Quais os principais tipos de lixo recicláveis produzidos na escola? 

 A escola produz lixo não-reciclável? Quais? 

  Há restos de alimentos da merenda na escola que não podem ser 
reciclados?  

 Há alguma forma de evitar prejuízos com o lixo orgânico? Quais? 

 O que podemos fazer para contribuir com a coleta seletiva do lixo na escola? 

 

 

3)  Agora, vamos aprender sobre as exigências do CONAMA, conforme a ilustração 

abaixo. 

http://www.freeway.tur.br/editor/web/verpagina.asp?cod=170&codm=0&lang
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Padrão de Cores 

  AZUL papel/papelão 

  VERMELHO Plástico 

  VERDE Vidro 

  AMARELO Metal 

  PRETO Madeira 

  LARANJA resíduos perigosos 

  BRANCO resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

  ROXO resíduos radioativos 

  MARROM resíduos orgânicos 

  CINZA 
resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado 
não passível de separação 

 
Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-

reciclagem.php>. 

 

 
4) Ainda, no mesmo contexto vamos observar latões com as cores exigidas pelo 

CONAMA: 

 

 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-reciclagem.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-reciclagem.php
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Fonte: Disponível em: <: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-

reciclagem.php> 

 
 

4) Agora, vamos pintar nossos latões com as cores do CONAMA, para serem 

colocados em pontos estratégicos da escola.  

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

 

UNIDADE 1- 1º ENCONTRO 

 

OBJETIVO:  

  

Debater sobre o lixo e as alternativas para a correta destinação.  

 

ORIENTAÇÕES:   

 

O docente proporá um debate com a classe sobre as questões do lixo e de sua 

correta destinação. Após será sugerido que os alunos façam uma pesquisa junto aos 

familiares sobre o descarte do lixo em suas casas.  

A seguir será proposta uma discussão para avaliar os pontos similares e diferentes 

de descarte pelas famílias, sugerindo alternativas adequadas para o descarte. 

 

UNIDADE I I- 2º ENCONTRO 

  

OBJETIVO:   

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-reciclagem.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/cores-da-reciclagem.php
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Abordar a relação do lixo com a preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável 

 

ORIENTAÇÕES:  

 

O conteúdo será abordado por meio de uma aula expositiva, com a utilização de 

slides desenvolvidos em Power Point, tendo como base o artigo de Pinheiro (2012). 

Após as discussões inicias os alunos debaterão em grupo sobre as questões 

propostas na unidade.  

Será convidado um especialista para tratar da questão do e as implicações para o 

meio ambiente sustentável do setor da Secretaria do Meio Ambiente do Município. 

 

UNIDADE III- 3º ENCONTRO  

  

OBJETIVO:  

 

Explicitar aspectos relevantes da questão do excesso de lixo produzido pela 

sociedade e as implicações para o meio ambiente sustentável.  

 

ORIENTAÇÕES:  

 

O docente iniciará a aula explicando que, dentre outros aspectos, que o lixo 

produzido atualmente pela sociedade mundial e, principalmente, o seu destino final 

são agravantes para depreciação do meio ambiente. No que se refere à destinação 

final do lixo será explicitado que várias são as formas utilizadas. O conteúdo será 

abordado com apresentação de vídeos e debates em grupos sobre as questões.  

 
 

UNIDADE IV- 4º ENCONTRO 

 

OBJETIVO:  

 

Discutir sobre o funcionamento correto da cadeia de coleta seletiva, armazenamento 

e processamento, como forma de redução dos impactos causados pelo lixo. 
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ORIENTAÇÕES: 

 

Para este trabalho sugere-se inicialmente provocar alguns questionamentos, 

conforme questões apresentadas na unidade. Na sequência, como atividades 

complementares, sugere-se a apresentação de três vídeos “Catadores de Lixo Parte 

1 e Parte 2; “E esse lixo que não some?”; e outro intitulado “Tia Cecéu – História lixo 

é no lixo”.  

O docente levantará discussões sobre os vídeos propostos, conforme questões 

apresentadas na unidade. Ainda, nesta unidade, sugere-se que, em grupos de até 

quatro alunos, façam uma pesquisa no laboratório de informática da escola sobre o 

funcionamento correto da cadeia de coleta seletiva, armazenamento e 

processamento do lixo,  apresentando o assunto para os outros grupos.  

 

UNIDADE V- 5º ENCONTRO  

 

OBJETIVO:   

 

Demonstrar a importância da coleta seletiva do lixo. 

 

ORIENTAÇÕES:  

 

Inicialmente, os alunos receberão um texto fotocopiado para leitura e reflexão de um 

texto sobre a importância da coleta seletiva do lixo. O professor apresentará os três 

“R’s da sustentabilidade (reduzir, reutilizar e reciclar), ilustrada em Power Point. O 

professor entregará aos alunos um texto fotocopiado para leitura e reflexão dos três 

“R’s. Como atividade complementar, sugere-se que o conteúdo seja debatido em 

grupos, com registros escritos da compreensão dos alunos.  

  

UNIDADE VI- 6º ENCONTRO  

 

OBJETIVO:   

 

Compreender a importância da coleta seletiva do lixo no contexto escolar. 

 

ORIENTAÇÕES:  
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Apesar das discussões sobre a importância da reciclagem nas escolas, os 

resultados obtidos estão muito aquém das necessidades, pois a questão do lixo 

exige muitos questionamentos que envolvem valores da sociedade contemporânea, 

e valores relativos à natureza humana (LEFF, 2001). Por isto nesta unidade sugere-

se refletir sobre o que pode ou não se reciclado, por meio de aula expositiva, com 

apresentação do conteúdo em Power Point. Como atividade complementar, sugere-

se a produção de um texto, tendo como base o roteiro de questões apresentadas na 

unidade.  

Por fim, o professor fará uma aula expositiva com ilustração também em Power Point 

para abordar o padrão de cores básicas encontradas em todos os locais de coleta 

seletiva de lixo, conforme exigência do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que no  uso das atribuições que lhe conferem a Lei no 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, e no Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, e considerando que a 

reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e expandida no país, para 

reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia e 

água dispõe sobre o padrão de cores. Os alunos serão incentivados a pintar latões 

com as cores do CONAMA, para serem colocados em pontos estratégicos da 

escola. Os latões serão providenciados pela docente antecipadamente.  

 

AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação será contínua envolvendo a observação e registros dos alunos. 

A análise do material resultará no artigo final. 
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