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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Professor PDE: Maria Joanina Rodrigues Parisotto 

 

Área/Disciplina PDE: Matemática  

 

NRE: Campo Mourão  

 

Professor Orientador IES: Me. Wellington Hermann  

 

IES vinculada: UNESPAR/FECILCAM – Campo Mourão  

 

Escola de Implementação: Colégio Estadual Professor João Farias da Costa-EFM 

 

Público objeto da intervenção: Alunos do 9º ano 

 

 

 

TEMA DE ESTUDO 

 

Modelagem Matemática e Educação Ambiental 

 

 

 

TÍTULO 

 

LIXO, RECICLAGEM E MODELAGEM MATEMÁTICA: uma investigação na Escola 

com os alunos do Ensino Fundamental 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A produção didática LIXO, RECICLAGEM E MODELAGEM MATEMÁTICA: 

uma investigação na Escola com os alunos do Ensino Fundamental tem por objetivo 

Investigar o desenvolvimento do pensamento crítico referente à matemática e às 

questões do meio ambiente. Será desenvolvida com os alunos do 9º ano  do Colégio 

Estadual Professor João Farias da Costa – E.F.M. do município de Nova Cantú-Pr. 

 O método utilizado será a Modelagem Matemática em relação ao lixo escolar. 

Trata–se de um tema não matemático trazido da realidade do aluno, a abordagem a 

ser trabalhada se enquadra no segundo caso apresentado por Barbosa (2001). O 

professor propõe um problema de outra área do conhecimento científico para os 

alunos e os mesmos irão buscar as informações necessárias fora da sala de aula, 

sendo os responsáveis na organização das tarefas. Durante a investigação o 

professor acompanha os alunos questionando sobre as dúvidas que surgirem no 

processo de resolução dos problemas.  

  Acredita-se que esta investigação por meio da Modelagem Matemática, 

possa contribuir no ensino e na aprendizagem dos alunos, possibilitando aos 

mesmos a reflexão sobre a reciclagem, percebendo que os conceitos e ideias 

matemáticas estão relacionados aos problemas do ambiente onde estão inseridos. 

Este material didático oferece sugestões para os professores que atuam na 

área de matemática bem como em outras áreas do conhecimento. As nove tarefas 

aqui propostas poderão ser adaptadas à série e à realidade de outras escolas.   

Apesar do material aqui apresentado ter um enfoque holístico, é importante 

que o professor tente sempre sistematizar os conhecimentos matemáticos 

produzidos pelos alunos durante as atividades, buscando abordar os conteúdos 

previstos. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

O desenvolvimento desse trabalho terá como cenário o ambiente escolar, 

tomando como ponto de partida o seguinte roteiro: 
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Tarefa 1: Apresentação do tema: LIXO, RECICLAGEM E MODELAGEM 

MATEMÁTICA: uma investigação na Escola com os alunos do Ensino Fundamental 

Tarefa 2: Entrevista com os funcionários da escola. 

Tarefa 3: Armazenar o lixo produzido  na escola durante uma semana. 

Tarefa 4: Pesquisar  o valor de mercado pago por quilo de materiais recicláveis. 

Tarefa 5: Levantamento dos dados do lixo produzido na escola. 

Tarefa 6: Organização dos dados obtidos nas tarefas anteriores. 

Tarefa 7: Excursão para conhecer uma cooperativa de reciclagem de lixo 

Tarefa 8: Apresentação do trabalho para a turma e a comunidade escolar. 

Tarefa 9: Discussão dos resultados alcançados. 

 As tarefas aqui apresentadas estão distribuídas em 32 horas/aula, e serão 

implementadas no primeiro semestre de 2013. 

 

 

CONTEÚDOS DE ESTUDOS 

 

Durante o desenvolvimento das tarefas poderão ser abordados os seguintes 

conteúdos: Dados, tabelas e gráficos; média, porcentagem; proporções e outros 

conteúdos que se fizerem necessários durante o processo, como funções, medidas 

de capacidade, conversões de unidade de medida, entre outras. 

 

 

 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

Os alunos serão avaliados seguindo alguns princípios básicos: 

 De forma contínua, constante e planejada; 

 Funcional, verificando se os objetivos previstos estão sendo atingidos; 

 Orientadora, permitindo ao aluno conhecer erros e corrigi-los o quanto antes; 

 Integral, considerando o aluno como um todo, ou seja, analisando os 

aspectos cognitivos e comportamentais como também sua habilidade 

psicomotora. 

Será levado em consideração o desenvolvimento de modo geral do aluno 

durante todo o processo de construção do conhecimento. Para isto serão utilizados 
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diferentes instrumentos de avaliação, tais como: trabalhos em grupo, pesquisas, 

participação nas discussões e relatórios escritos pelos alunos. 

 

 

TAREFA 1 - APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

Objetivos: 

 Compreender como surgiram os problemas relacionados com o lixo. 

 Perceber a importância da coleta seletiva, da reciclagem e principalmente da 

redução da quantidade de lixo que geramos diariamente. 

 

Recursos Didáticos:  

 Vídeo, TV multimídia, gravador , e internet 

 

Duração da tarefa: 

 Duas horas/ aula. 

 

Proposta de trabalho 

  

A partir da apresentação do tema previamente escolhido pelo professor, Lixo, 

Reciclagem e Modelagem Matemática: uma investigação na Escola com os alunos 

do Ensino Fundamental. A turma assistirá ao vídeo Os caminhos do lixo: da 

geração à prevenção, que está disponível na internet no endereço  

www.youtube.com/watch?v=rsgYBNX6E_0. Em seguida, será proposta uma  

discussão com os alunos sobre a importância  da reciclagem, levando-os a refletir 

sobre os hábitos em suas famílias com relação  separação do lixo. 

 Na segunda aula a turma será dividida em grupos de cinco alunos para a 

realização das atividades.  Os grupos irão à sala de informática realizar uma 

pesquisa para descobrir “como surgiram os problemas relacionados ao lixo”, listando 

o que descobriram de “interessante”, e posteriormente discutindo com os colegas a 

respeito das descobertas, proporcionando a reflexão sobre a importância da 

reciclagem, da separação e coleta seletiva e ainda sobre a necessidade de 

reduzirmos a quantidade de lixo produzida em nosso cotidiano. 

http://www.youtube.com/watch?v=rsgYBNX6E_0
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Avaliação 

Estas atividades serão avaliadas por meio das discussões e dos relatórios 

produzidos pelos alunos. 

 

 

TAREFA 2: ENTREVISTA  

 

Objetivo: 

 Buscar informações referentes à coleta de lixo na escola. 

 

Recursos Didáticos:  

 Caneta, papel, gravador. 

 

Duração da tarefa: 

 Três horas/ aula. 

 

Questão inicial: O que vocês gostariam de saber sobre a coleta de lixo 

realizada pela escola?  

Em sala de aula, será pedido para que os alunos façam um roteiro de 

entrevista a ser utilizado com os funcionários da escola, elaborando seis questões. 

Após a elaboração das questões cada grupo deverá apresentá-las para o restante 

da turma. Os alunos irão escolher seis perguntas para fazer parte do roteiro final da 

entrevista. 

 Para a realização desta atividade, os grupos entrevistarão funcionários 

enquadrados como agentes educacionais II. Os grupos de alunos serão divididos 

entre cozinha, pátio e biblioteca, buscarão saber quais os hábitos na separação do 

lixo produzido na escola, por meio de anotações e gravações. Poderão surgir 

questões como: 

 Quais os tipos de lixo que são produzidos na escola? 

 É feita a separação do lixo a fim de facilitar sua reciclagem? 

 Qual o destino do lixo orgânico (restos de alimentos) produzido na escola? 

 Quem faz a coleta do lixo? Há separação no transporte do caminhão? 

 Tem algum catador que coleta o lixo na escola? 
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 Qual a finalidade dada para o lixo? 

Após o retorno para a sala de aula, os grupos deverão elaborar um relatório e 

apresentar seus dados ao restante da turma. 

 

Avaliação: 

Os grupos serão avaliados por meio da produção de cartazes e a elaboração 

do relatório da entrevista.  

 

 

TAREFA 3:  ARMAZENAR O LIXO PRODUZIDO  

 

Objetivo: 

 Elaborar estratégias para armazenar o lixo produzido durante uma semana na 

escola observando os transtornos causados pelo acúmulo do lixo.  

 

Recursos Didáticos:  

 Recipientes, balança e o lixo produzido. 

 

Duração da tarefa: 

 Duas horas/aula. 

  

 Cada grupo irá pensar em uma maneira de armazenar o lixo produzido na 

escola durante uma semana, em seguida será discutida qual a melhor solução. 

Poderão surgir questões como: 

 Como iremos armazenar o lixo produzido? Todos os tipos de lixo  juntos ou 

separados? 

 Em que recipiente? Sacas, tambores, caixas, etc.  

 Com quem iremos falar para emprestar os recipientes?  

 Como serão armazenado os recepientes de metal ( latinhas de conserva)? 

Serão lavados ? 

 Quanto de lixo é produzido na sala de aula?  

 O lixo orgânico é separado? Para onde é levado? 
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Ao final da tarefa, os alunos deverão ter em mãos uma proposta para 

armazenar o lixo produzido na escola durante uma semana. Este lixo será pesado 

ao final do projeto para saber a quantidade de lixo gerada pela escola. 

Observação: Será proposto para os alunos fazer a pesagem do lixo orgânico 

(restos de alimentos) todos os dias, pois estes são doados para alimentar animais 

evitando o mau cheiro e possíveis contaminações. 

 

 Avaliação 

Os grupos serão avaliados por meio da elaboração de textos, após 

observações e discussões em grupos. 

 

 

TAREFA 4: PESQUISA  

 

Objetivo: 

 Pesquisar o valor de mercado pago por quilo de materiais recicláveis, como o 

alumínio, papel e o plástico. 

 

Recursos Didáticos:  

 Internet, caneta e papel. 

 

Duração da tarefa: 

 Quatro horas/aula 

 

Questão inicial: O que vocês gostariam de saber sobre os produtos 

recicláveis? 

Os grupos irão elaborar questões a serem pesquisadas na internet e com os 

catadores de lixo da cidade. Poderão surgir questões como: 

 Qual o preço pago pelo quilo da latinha de alumínio, papel e plástico? 

 O que pode ser reciclado? 

 Qual é o valor atual do salário mínimo? 

 Quanto de material reciclável um catador tem que vender para obter um 

salário mínimo? 
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 (Os dados coletados nos itens acima poderão ser utilizados para a resolução 

dos problemas com o lixo da escola). 

 Qual a quantidade de lixo produzida em um dia no Brasil? 

 Quanto lixo uma pessoa produz por dia?  

 Qual o número de habitantes do nosso município? 

 A partir dos dados obtidos na pesquisa acima poderá ser estimado quantos 

quilogramas de lixo, em média, são produzidos diariamente em nosso 

município. 

 

Avaliação: 

Serão avaliados os relatórios dos grupos sobre as pesquisas e a realização 

de atividades referentes aos questionamentos. 

 

 

TAREFA 5: LEVANTAMENTO DOS DADOS  

 

Objetivo: 

 Identificar quanto de lixo é produzido em uma semana escola. 

 

Recursos Didáticos:  

 Luvas, balança, trena e um recipiente. 

 

Duração da tarefa: 

 Quatro horas/aula. 

 

 Os grupos irão coletar os dados do lixo produzido na escola que foram 

armazenados durante uma semana, discutirão como será organizada a pesagem do 

lixo. Podendo surgir questões como: 

 Pesamos todos juntos?  

 Separamos primeiro quais poderão ser reciclados?  

 Será que precisamos amassar as latinhas?  

Para a realização desta tarefa poderão utilizar os seguintes instrumentos: 

balança, trena e um recipiente. 
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 Em cada grupo será dividido as tarefas a serem cumpridas e cada integrante 

ficará responsável por uma parte do trabalho, como fazer anotações, medir e pesar 

os resíduos. 

 Após a pesagem irão discutir sobre a melhor forma de dar um destino ao lixo 

coletado, podendo surgir opiniões como:  

 Vender para arrecadar dinheiro em benefício da escola. 

  Doar para algum catador de lixo. 

 

 Observação: Será pedido emprestado uma máquina de amassar latinhas 

construídas por um morador da cidade. 

 

Avaliação 

Será avaliada a sistematização das opiniões e a organização dos dados 

coletados, apresentadas na forma de relatórios. 

 

 

TAREFA 6:  ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

 

Objetivo: 

 Proporcionar a aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio das 

atividades propostas. 

 

Conteúdos Básicos:  

 Dados, tabelas e gráficos; média, porcentagem; proporções. 

 

Recursos Didáticos:  

 Caneta, lápis, papel e sala de informática. 

 

Duração da tarefa: 

Oito horas/aula. 

  

De posse dos dados obtidos nas tarefas anteriores, os grupos irão à sala de 

aula e posteriormente ao laboratório de informática para organizar os dados 
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coletados em tabelas e gráficos utilizando recursos como software calc. Os grupos 

discutirão sobre os dados coletados podendo surgir alguns modelos matemáticos a 

partir de questionamentos como: 

 Se o lixo reciclável fosse armazenado na escola por um mês, qual seria o 

espaço necessário? 

 Qual é o tipo de lixo reciclável mais produzido na escola, se é papel, plástico, 

vidro ou metal? 

 Com a obtenção da quantidade de lixo produzida durante uma semana na 

sala de aula, os alunos poderão fazer cálculos para saber a quantidade (em 

Kg) de lixo coletado e a média de lixo que cada aluno produz em um dia, uma 

semana um mês e em um ano, estes cálculos poderão estender a todos os 

alunos do colégio, podendo fazer comparações entre os turnos (para os 

cálculos iremos considerar o ano letivo de 200 dias). 

 Do lixo produzido na escola quanto desse material pode ser reciclado?  

 Calcular quanto a escola faturaria se vendesse o lixo reciclável em: uma 

semana, um mês e um ano. 

 Considerando o valor atual do salário mínimo quanto tempo a escola precisa 

coletar o lixo reciclável para obter o valor de um salário mínimo? 

 

Avaliação: 

Será avaliada a elaboração de problemas envolvendo conteúdos matemáticos 

e as investigações realizadas. 

 

 

 

TAREFA 7 : EXCURSÃO PARA CONHECER UMA COOPERATIVA DE 

RECICLAGEM DE LIXO 

 

Objetivo: 

 Entender como funciona a reciclagem do lixo em uma cooperativa. 

 

Recursos Didáticos:  

 Vídeo,ônibus, caneta, papel, gravador. 



13 
 

 

Duração da tarefa: 

 Seis horas/aula. 

 

Para esta atividade primeiro será exibido um vídeo O lixo Extraordinário: a 

busca pela dignidade e pela cidadania, um recorte do documentário de Vik Muniz, 

que está disponível na internet no endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=RCA0Q7pt7Yw&feature=related, o vídeo “mostra 

através de depoimentos a vida dos catadores de lixo, seus problemas, medos,  

tristezas, sonhos e esperanças...”1. O  lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, no 

Rio de Janeiro. O maior aterro sanitário da América Latina que foi desativado no dia 

03/06/2012. 

Após assistir ao vídeo, em horário de contraturno, os alunos serão levados a 

uma cooperativa de reciclagem de lixo.  Esta visita contribuirá para que o aluno 

perceba que apesar de não podermos acabar com o lixo, ele pode ser reutilizado ou 

reciclado. De posse de questões previamente elaboradas em sala de aula irão 

observar e entrevistar os trabalhadores da cooperativa para conhecer quais são os 

processos utilizados na coleta seletiva do lixo. Poderão surgir as seguintes 

questões: 

 Como são armazenados e separados o lixo recolhido para a reciclagem? 

 Quais os tipos de materiais que são mais reciclados. Latinhas, plásticos, 

vidros ou papeis?  

 Os materiais que não servem para a reciclagem são todos descartados ou 

podem ser reutilizados para outros fins? 

 

Avaliação: 

Será avaliada a elaboração do relatório da visita e a entrevista dos alunos  na 

cooperativa de lixo. 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Texto retirado do próprio vídeo. 

http://www.youtube.com/watch?v=RCA0Q7pt7Yw&feature=related
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TAREFA 8: APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

 

Objetivo: 

 Socialização do aprendizado. 

 

Recursos Didáticos:  

 TV multimídia, data show, cartazes, equipamentos de som. 

 

Duração da tarefa: 

 Duas horas/aula. 

 

Na última etapa do trabalho, os grupos irão apresentar suas sistematizações 

e conclusões para os colegas da turma, os pais e a comunidade escolar. Cada 

grupo poderá utilizar os recursos que acharem necessários (TV multimídia, data 

show, cartazes, paródias, etc.). 

 

 

TAREFA 9: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Duração: 

 Uma hora/aula 

 

Discussão entre os alunos da turma sobre os resultados do trabalho e as 

sugestões que podem contribuir para dar um destino adequado ao lixo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

REFERÊNCIAS 

 

    

BARBOSA, J. C. Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o 

debate teórico. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 24., 2001, Caxambu. Anais... Rio 

Janeiro: ANPED, 2001. 1 CD-ROM. 

 

COSTA, J. F. da. Projeto Político Pedagógico. Nova Cantu-Pr, 2011. 

 

 


