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Resumo: 

Com o avanço constante da tecnologia e da inovação 

tecnológica tem se verificado, paralelamente, um alto 

consumo de aparelhos eletrônicos, que se tornam 

obsoletos em curto período de tempo e são 

continuamente substituídos por outros mais novos, 

causando, com o seu descarte impactos ambientais e 

sociais. As práticas trabalhadas na educação ambiental 

devem vincular o educando a comunidade e, a partir de 

atividades reflexivas, possam promover um 

comportamento dirigido a essa transformação, de modo 

que leve às ações positivas no meio. Este projeto 

educacional está estruturado considerando a premissa 

que a aprendizagem parte da análise sistêmica de 
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problemas e desafios que induza à análise destes 

problemas de maneira científica e ética promovendo a 

repercussão nas ações sociais. O objetivo do projeto é 

fazer com que os educandos conheçam fatos, 

conceitos, leis e ideias básicas da ciência dando 

condições para vivenciar a ciência na vida social. Não 

consumir mais do que se precisa e maximizar a vida útil 

do que comprar é evitar o desperdício. Para tanto, 

devemos com urgência mudar os nossos hábitos em 

relação ao consumismo, ao reaproveitamento e ao 

descarte inadequado de resíduos em geral. E evitar o 

desperdício é uma atitude inteligente. 

Palavras-chave: 
Educação Básica; Educação Ambiental; Lixo 

Tecnológico; Reciclagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caros Professores!  

 

Esta é uma produção resultante dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/2014 e visa o melhoramento da condição de 

ensino embasada no enfrentamento de uma problemática recorrente no cotidiano de 

nossas escolas, casas e na sociedade em geral: o lixo gerado no descarte de 

equipamentos eletroeletrônicos, além de servir de subsídio para os demais 

professores, em todas as áreas.  

Esta produção didática pedagógica está elaborada no formato de Unidade 

Didática, que será aplicado com os alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio, do 

Colégio Estadual José Domingues da Costa– Ensino Fundamental e Médio, no 

município de Congonhinhas, Núcleo Regional de Cornélio Procópio, durante o 

C O N V E R S A N D O  C O M  O  L E I T O R  
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primeiro semestre do ano letivo de 2015, com o título “Lixo Tecnológico: o que 

fazer?”. 

Este material não pretende esgotar este assunto tão complexo. Tem como 

intenção estimulá-lo na grande tarefa de conduzir os alunos ao conhecimento e à 

troca de experiências no que diz respeito às questões ambientais relacionadas ao 

lixo eletrônico. A ideia é o desenvolvimento de conteúdos que assegurem o 

conhecimento acerca de uma postura de respeito diante da natureza, bem como, 

trabalhar conceitos que assegurem comportamentos adequados diante da 

destinação final do lixo eletroeletrônico (e-lixo). 

Nós, educadores temos um grande compromisso em informar nossos 

estudantes sobre o assunto, pois só haverá uma solução a este problema, quando a 

sociedade se comprometer a participar ativamente das questões ambientais, 

mudando seu estilo de vida, evitando o consumismo desenfreado, muitas vezes 

desnecessário e imposto pela mídia, e propondo soluções ambientalmente corretas 

na destinação do e-lixo. 

 Desejo que você professor obtenha excelentes resultados com a utilização 

deste material didático na sua escola. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cada vez mais a tecnologia está presente em nosso dia-a-dia, desfrutamos 

dela através do avanço constante e progressivo das inovações tecnológicas. 

Paralelamente, um alto consumo de produtos eletro-eletroeletrônicos que se tornam 

obsoletos em curto período de tempo e são continuamente substituídos por outros 

mais novos causam, com o seu descarte inapropriado, impactos ambientais e 

sociais. Não consumir mais do que se precisa e maximizar a vida útil destes 

produtos, evitando o desperdício, é o primeiro passo para a solução deste desafio. 

Para tanto, devemos com urgência mudar os nossos hábitos em relação ao 

consumo, ao reaproveitamento e ao descarte inadequado de resíduos em geral. E 

evitar o desperdício é uma atitude inteligente. 

A P R E S E N TA Ç Ã O  
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Falar sobre o lixo eletroeletrônico (e-lixo) é de extrema importância, já que ele 

está e estará sempre presente em nossas vidas. Cada vez mais se faz 

imprescindível pensar na sua reciclagem, pois, o descarte de produtos por parte da 

população vem crescendo de forma alarmante, principalmente o de eletroeletrônicos, 

como decorrência do acesso a estes bens a faixas cada vez maiores da população, 

da constante evolução tecnológica, criando produtos cada vez mais modernos, que 

estimula a troca contínua destes aparelhos.  

A Educação Ambiental é uma ação educativa permanente, com vista às 

mudanças de atitudes e valores que proporcionem uma nova postura a partir da 

reflexão e ação de cada ser humano na busca de uma ampla mudança das relações 

entre sociedade e natureza.  As práticas trabalhadas na educação ambiental devem 

vincular o educando a comunidade e, a partir de atividades reflexivas, possam 

promover um comportamento dirigido a essa transformação, de modo que leve à 

ações positivas no meio.  

Este projeto educacional está estruturado levando em conta a premissa que a 

aprendizagem parte da análise sistêmica de problemas que levem o educando ao 

aperfeiçoamento da sua capacidade de analisar estes problemas de maneira 

científica e ética, promovendo repercussões nas ações sociais. Também propõe uma 

reflexão sobre o lixo eletroeletrônico, fazendo com que se pense em princípio que a 

evolução tecnológica só é benéfica, desde que não gere danos ao meio ambiente e 

a saúde humana.  

Para tanto o projeto “LIXO TECNOLOGICO: O QUE FAZER?”, pretende 

através da ação direta no espaço escolar sensibilizar a comunidade, pois além dos 

alunos as ações da escola atingem também os seus familiares e moradores do 

município. Com este trabalho “almeja-se incentivar a comunidade escolar a adotar 

uma posição mais consciente e participativa na utilização e conservação dos 

recursos naturais, contribuindo para a diminuição contínua das disparidades sociais 

e do consumismo desenfreado.” (Cadernos Temáticos da Diversidade: Educação 

Ambiental, 2008). 
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À medida que percebemos que questões relacionadas aos lixos eletrônicos, 

afetam de maneira direta a todos e faz parte do cotidiano do aluno, é necessária 

uma metodologia que induza a uma nova maneira de pensar em agir em ações 

sobre estas questões. Esta metodologia deve conduzir os alunos a novas atitudes e 

hábitos, já que a maioria deles age segundo os valores adquiridos no meio em que 

vive, onde as questões ambientais são raramente tratadas e discutidas. Assim, se 

faz necessário um trabalho de orientação e incentivo que leve os estudantes a 

agirem de forma responsável com o meio em que está inserido. Seguem-se alguns 

questionamentos que nortearão o professor com a metodologia a ser implantada: 

- Qual é o conhecimento que os alunos têm sobre a fabricação de um 

equipamento eletroeletrônico desde a extração da matéria prima até sua 

colocação à venda? 

- Onde estão sendo descartadas as pilhas e baterias que utilizamos em nossos 

aparelhos eletrônicos? E os próprios aparelhos que não utilizamos mais, qual o 

seu destino final? 

- Há no Brasil alguma legislação que norteie a coleta, armazenamento e 

destinação dos equipamentos eletroeletrônicos descartados?   

- Por esta legislação, há algum órgão responsável pela coleta e 

encaminhamento destes descartes? Há algum órgão fiscalizador da aplicação 

desta legislação? 

- O que é feito com estes equipamentos após sua destinação final? São 

reaproveitados, reciclados? 

- As escola, ou outras entidades de convivência dos alunos (sua igreja, clube, 

comércios) os orientam sobre o descarte correto de seus equipamentos 

eletrônicos usados ou quebrados? 

- Qual é o conhecimento que os alunos têm sobre os impactos ambientais e 

sobre a saúde dos seres vivos (em especial, a saúde humana) quando 

equipamentos eletroeletrônicos são descartados de forma incorreta? 

 - Como a comunidade escolar pode se envolver para ensinar seus estudantes a 

realizarem o descarte dos equipamentos eletrônicos de forma correta, evitando a 

poluição do meio ambiente e o risco à saúde humana?  

PROBLEMATIZAÇÃO 
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- A apresentação de equipamentos de última geração na mídia influencia no 

consumismo? 

 

 

 

 
 
 
 De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE de Física 

2006 - p.35) é importante que o processo pedagógico, na disciplina de Física, parta 

do conhecimento prévio dos estudantes, no qual se incluem as concepções 

alternativas ou concepções espontâneas, sobre os quais haja um conceito científico. 

Segundo o site Educador Brasil Escola, 

 
A Física é a ciência que busca entender e descrever os fenômenos 
que ocorrem na natureza. É difícil falar qual é o campo de atuação da 
Física, pois ela não tem delimitações e está sempre em contínua 
evolução, buscando descrever e desvendar novos fenômenos da 
natureza. No cotidiano, por mais que passem despercebidos, os 
fenômenos físicos estão sempre presentes. A Física, de um modo 
geral, está presente em todas as atividades do homem, sempre com 
a preocupação de estudar e compreender os fenômenos naturais. 
(SILVA, 2012). 

 
David Ausubel (1980) nos viabiliza bases para entender o quanto é 

fundamental considerar os conhecimentos prévios dos alunos, construídos a partir 

da vivência em diferentes contextos. A aprendizagem significativa apresenta-se 

como uma proposta que parte da construção de conceitos que, na vida escolar e 

também no cotidiano do aluno, vão sendo reestruturados a partir de níveis de 

abstração cada vez mais complexos.  

A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e 

não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior 

estabilidade cognitiva. (Moreira, 1999). 

A Física, como já se sabe, é uma ciência que estuda os fenômenos naturais e 

a natureza em que nós vivemos. Os conhecimentos adquiridos ao longo de milhares 

de anos de estudos e pesquisas possibilitam à sociedade compreender a natureza e 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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evoluir criando mecanismos, sistemas e dispositivos, materiais artificiais que 

contribuem para que a tecnologia evolua cada vez mais e mais.  

 A tecnologia avança e a industrialização segue junto impulsionando diversos 

meios de consumo tanto pela necessidade de sobrevivência quanto para satisfações 

pessoais. Todo consumo causa impacto (positivo ou negativo) na economia, nas 

relações sociais, na natureza e em cada um de nós. O consumo de grandes e 

pequenos aparelhos eletroeletrônicos é muitas vezes descartado por seus usuários 

de maneira irresponsável, em grande parte pelo desconhecimento dos 

procedimentos corretos. Calcula-se que até 2016 será gerado um total de 7,4 

milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico.  

 Segundo Torres (2008): 
 

O maior perigo do avanço da tecnologia é seu considerável impacto 
ambiental. Principalmente a indústria de computadores e seus 
periféricos eletrônicos que constituem um dos setores industriais que 
proporcionalmente ao peso dos seus produtos, mais consomem 
recursos naturais, tanto na forma de matéria-prima, como em termos 
de água e energia. 

 
 Segundo a DCE de Física, (2008 - p.50) deve-se educar para a cidadania, e 

isso se faz considerando a dimensão crítica do conhecimento científico sobre o 

universo de fenômenos e a não neutralidade da produção desse conhecimento, mas 

seu comprometimento e envolvimento com aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais. 

O constante interesse do homem pelos avanços da tecnologia e a 
competitividade mercadológica do capitalismo, aliados à postura 
consumista das pessoas, têm sido os principais responsáveis pelo 
acúmulo de sucata tecnológica numa velocidade muito alta 
(FERREIRA; FERREIRA, 2008). 

 

Nesse contexto, é fundamental que os conteúdos de Física sejam 

relacionados aos avanços tecnológicos proporcionados pela ciência, mas que 

possibilitem, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre os efeitos e atitudes do homem 

em relação ao meio ambiente. Uma das grandes preocupações do mundo 

contemporâneo relaciona-se com a problemática do descarte dos Equipamentos 

Elétrico Eletrônico (EEE), e a educação escolar necessita tratar desta questão, para 

orientar os educandos a agir de maneira consciente sobre os impactos de suas 

atitudes relacionadas com o ambiente em que vive.  
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 Com o apelo da mídia estimulando o consumismo de uma forma muito 

intensa, presencia-se atualmente, uma tecnologia diferente de outrora, tornando os 

produtos obsoletos, em curto espaço de tempo, saturando o meio ambiente com 

materiais, muitos deles tóxicos, de difícil destruição e/ou reciclagem. A produção de 

lixo foi aumentando descontroladamente até tornar-se um problema mundial, pois o 

homem passou a viver a era dos descartáveis, em que a maior parte dos produtos, 

inclusive computadores são jogados fora com enorme rapidez. 

 Para manter funcionando todo esse sistema de produção-consumo, foi criada 

uma cultura de consumo que se baseia em dois principais preceitos: a obsolescência 

planejada e a obsolescência percebida. O fenômeno da obsolescência planejada 

acontece quando um produto é criado para ter uma vida útil reduzida. Isso pode 

acontecer devido a uma qualidade inferior do produto, a uma indisponibilidade de 

peças de reposição ou ao fato de, diante de uma avaria, o conserto tornarem-se 

economicamente menos vantajoso (FREITAS, 2009). 

 A cada instante novos produtos são lançados no mercado, o que ontem era 

novo, hoje já não é mais, que altera a mentalidade do consumidor. Neste processo 

de grandes transformações, as empresas devem se adequar às mudanças de 

comportamento e dar um retorno mais responsável aos desafios da sustentabilidade, 

isso já é uma nova exigência do mercado. A implementação da logística reversa é 

uma destas soluções, propiciando o envolvimento da cadeia de consumo, de 

maneira que todos resíduos sejam reaproveitados ou descartados corretamente. 

Aqui entra a principal diretriz que é a responsabilidade compartilhada. 

 De acordo com Ferreira e Ferreira (2008), 

 

 O que se conhece por resíduos ou lixo eletrônico, ou ainda e-lixo, 
são aparelhos ou materiais obsoletos gerados pela atividade 
humana. Os principais eletroeletrônicos são: computadores, 
telefones celulares, geladeiras, CDs, DVDs, microchips, baterias e 
pilhas, além de todo o material e peças que os compõem. 

 
 

Segundo Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(Abinee), só no primeiro semestre de 2013 foram vendidos no país 10,4 milhões de 

unidades de computadores desktop, notebook e tablet. Como, em geral, quem 

compra um equipamento se desfaz de outro, o Brasil acabou se convertendo em um 

dos campeões mundiais na geração de lixo eletrônico de informática. O Brasil pôs no 
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mercado em 2012, 2 milhões de toneladas de equipamentos eletrônicos e gerou 1,4 

milhões de toneladas de lixo eletrônico - 7 quilos por habitante do país. 

 Lima, Silva e Lima (2008) destacam que o e-lixo ainda apresenta 

características peculiares, comparado ao lixo comum. Trata-se de um lixo volumoso, 

que ocupa um espaço físico maior, além de possuir componentes perigosos que 

necessitam de um manejo adequado no processo de descarte. A figura 1 demonstra 

o percentual de cada tipo de resíduo dentro da composição do lixo eletroeletrônico 

(FREITAS, 2009). 

   
                      

 

Lixo Eletro-eletrônico 
   100% 

     

 
 

Monitores                                                                                                10% 

 

  

 
Televisores                                                                                               10% 

Lixo 
Eletrônico 

 
 Computadores, celulares, telefones, fax, impressoras, etc.          15%                                 

  

50   DVD, videocassete, CD-player, rádios, etc.                                         15%                                                            
  

 

Geladeiras                                                                                                 20% 
Lixo 
Elétrico 

 

Máquinas de lavar, secadoras, aspirador ar-condicionado, ferro de 
passar, cafeteiras etc.                                                                               30% 

  

 

00 
Categorias adicionais: equipamento de luz (tubos fluorescentes); brinquedos, 
equipamento de esporte e ócio, ferramentas elétricas e eletrônicas (furadeiras, 
máquinas de costura etc.), equipamento de controle e vigilância, instrumentos 
médicos, maquinas de venda de entradas. 

   

Figura 1 – Percentual de cada tipo de resíduo dentro da composição do lixo eletroeletrônico  
Fonte: (FREITAS, 2009) 

Os eletroeletrônicos estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, 

trazendo benefícios no sentido do conforto, do bem-estar e do lazer. Porém, 

tornaram-se praticamente bens descartáveis, uma vez que ficam tecnologicamente 

ultrapassados em prazos de tempo cada vez mais curtos e pela inviabilidade, 

quando deixam de funcionar, não havendo vantagem econômica no seu conserto, 

pois o custo costuma ser maior que o de um aparelho novo (RODRIGUES, 2002).   

Segundo Angotti; Auth (2001) o que parecia ser um bem para todos, passou a 
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apresentar problemas, sendo que à medida que o uso de equipamentos eletrônicos 

tornava-se progressivamente mais intensivo, surgem problemas ambientais que a 

população e mesmo os órgãos públicos não estão ainda preparados para lidar. 

 

 

 

 

 

Duração da atividade: 2 h/a 

  

Pesquisa inicial I: questões norteadoras 

 

Com o objetivo de nos familiarizarmos com o conhecimento do senso 

comum, do cotidiano ou informal, já construído pelo aluno, faremos algumas 

atividades iniciais, que descrevemos abaixo. 

Pesquisa e coleta de material bibliográfico, informações relacionados ao 

uso e descarte de objetos eletroeletrônicos e o consumo, seja em sua vivência 

cotidiana ou por meio da aprendizagem escolar no Ensino Fundamental e Médio, 

com algumas questões norteadoras de nossa intervenção, como, por exemplo: 

a) Na compra de um celular novo, por exemplo, o que devemos fazer com o antigo? 

b) O que você entende por lixo eletroeletrônico? 

c) Por que os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos não podem ser 

descartados junto com o lixo comum?  

d) Quais os problemas que os resíduos tecnológicos podem provocar a saúde? 

e) Faça uma pesquisa nos sites de busca de sua preferência, sobre mídia e 

consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A T I V I D A D E   0 1 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
Duração das atividades: 2 h/a 

 

Pesquisa inicial II: identificando os resíduos sólidos e o seu consumo. 

 Para iniciar uma reflexão sobre o lixo tecnológico, convide os alunos para 

analisarem algumas figuras e/ou ilustrações de situações onde há emprego do 

descarte de eletroeletrônicos, em suas mais variadas interpretações, para que os 

alunos possam fazer – ou tentar fazer – a identificação. 

  Algumas sugestões de questões norteadoras para a reflexão: 

 Quais ações poderiam adotar para diminuir o volume de resíduos de 

aparelhos eletroeletrônicos descartados? 

 Será que não poderíamos assumir um consumo mais responsável e trocar 

nossos aparelhos celulares apenas depois que eles parassem de funcionar e 

não para comprar o último lançamento? 

 Será que não poderíamos descartar pilhas em locais apropriados de coleta e 

não no lixo comum e levar as baterias usadas de celulares para as 

revendedoras, pois não devem ser jogadas no lixo comum? 

 Pesquisar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no que diz a respeito ao 

descarte dos e-lixo.  

 

Observação: feitas as atividades 01 e 02, o professor fará junto aos alunos a análise 

das respostas para posterior confecção de painéis informativos e exposição no pátio 

escolar onde as demais turmas possam ter acesso a esse conhecimento. 

 

 

 

 

A T I V I D A D E   0 2 
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Duração das atividades: 4 h/a 

 

Leituras e grupos de estudo 

 

  Abordar a temática indagando aos alunos sobre quais os significados de ser 

consumista? “Quem se identifica como consumista?” “Consumo e consumismo 

possui o mesmo sentido?”, “A sociedade de consumo já chegou à saciedade de 

consumo?” “Quem consome mais, os ricos ou os pobres?”, “O que é ser 

consumidor?”, “O que é consumo de moda?” E outras questões que o professor 

julgar relevante para o encaminhamento do assunto. 

  Registrar as respostas apresentadas na lousa ou no caderno. Fazer 

separação das ideias em tópicos e deixar anotado até o final da aula, quando se 

retornará ao que o grupo apresentou inicialmente. Assim, será possível reaver o que 

os alunos já distinguem sobre o assunto, de maneira que as experiências deles 

façam parte da construção do conhecimento. 

 Questões para começar o debate sobre o uso do dinheiro na atualidade. 

Sugestões: quais são os meios que o jovem utiliza atualmente para fazer suas 

compras? Quais são os principais objetos de consumo e com qual periodicidade ele 

troca esses objetos? 

 Selecionar algumas propagandas em que o apelo ao público jovem seja 

evidente. Aproveite campanhas publicitárias de diferentes meios de comunicação: 

revistas, jornais, televisão, rádio etc. deixe que os alunos entrem em contato com o 

material e que analisem de que maneira são chamados ao consumo. Dessa forma, 

eles construirão suas conclusões e o professor trabalhará como facilitador no 

processo de aprendizagem, ao invés de facilmente apresentar à problemática. 

Certamente se alguma observação importante não for sugerida pela turma, o 

professor pode recomendar questões que os conduzam a ela. 

A T I V I D A D E   03 
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 Dispostos em grupos, o professor deve entregar aos alunos diferentes textos 

sobre o Lixo Eletroeletrônico e o consumismo, encontrados em sites de busca de 

sua preferência, revistas e jornais. Depois da leitura do material, peça que escrevam 

coletivamente um texto jornalístico (toda a sala precisa colaborar com as 

informações que os diferentes materiais oferecem). 

 Por fim, retome as informações dadas pelos alunos ao iniciar a aula (que 

foram registradas) e faça o fechamento da abordagem da temática. Esclareça o 

assunto ao mesmo tempo em que registra os novos conhecimentos que os alunos 

apresentarem. 

 

Observação: para um melhor aprendizado, formam-se pequenos grupos para se 

discutir o que foi lido e o que mudou em relação ao conceito preliminar que todos 

tinham a respeito do tema, podendo o professor, a partir do material preparado para 

as leituras, elaborar questões para discussão e resolução nestes pequenos grupos. 

 

 

 

 

  

 

Duração das atividades: 2 h/a 

 

 

 É fato que a era digital está muito presente nos dias de hoje e a grande 

maioria dos alunos de escolas tanto públicas quanto particulares possui 

computadores com acesso à rede em casa (LIMA et al., 2012). A utilização da 

informática no ensino de Física pode ser em sala de aula, norteada pelo professor e 

com todos os alunos ou individualmente, onde o aluno poderá acessar sites ou 

programas que o auxiliem no aprendizado. O uso desta tecnologia não como 

máquina de ensinar, mas, como uma nova mídia educacional: o computador passa a 

ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta de complementação, de 

aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade de ensino. (VALENTE, 1993, 

p.5). Ensinar em ambientes virtuais é nos dias de hoje, incluir nosso aluno na era 

A T I V I D A D E   04 
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digital, porque atualmente temos dificuldades em atraí-los para as aulas formais. 

Então os discentes são chamados ao aprendizado da disciplina de Física de forma 

lúdica e interativa 

 Como a Física é uma ciência experimental, o laboratório assume um papel 

central no seu ensino. O computador encontrou já um lugar permanente no 

laboratório escolar e o seu uso nesse local encontra-se cada vez mais generalizado. 

 Encaminhar os alunos para o laboratório de informática do colégio e orienta-

los a acessarem o simulador – Nova Escola/ Material didático sobre consumo de 

celulares disponível no site: 

 

http://lixoeletronico.org/blog/nova-escola-lanca-material-didatico-sobre-consumo-de-celulares 

 

 A Revista Nova Escola produziu uma animação voltada para o público jovem 

alertando sobre o consumo exagerado de celulares. Ao clicar no celular, este se 

"desmonta" em seus principais componentes. A partir daí é só explorar: ao clicar na 

bateria ou na tela LCD, por exemplo, informações como reciclagem adequada, 

reciclagem inadequada, composição, origem das principais substâncias e o que 

acontece se for parar no lixo doméstico são explicadas de forma simples e acessível. 

 Em seguida o professor deve realizar discussões sobre a aula com aplicação 

do simulador e análise dos seguintes dados:  

 

Na reciclagem do celular, um tesouro! 

 De acordo com o relatório From Waste to Resources, do programa para o 

Meio Ambiente das Nações Unidas (Unep), 1 tonelada de celulares sem as baterias 

rende: 3,5 quilos de prata; 340 gramas de ouro; 140 gramas de paládio; 130 quilos 

de cobre; 

 Nos 1,2 bilhão de celulares vendidos no mundo em 2007 foram usadas: 300 

toneladas de prata; 29 toneladas de ouro; 11 toneladas de paládio; 11.000 toneladas 

de cobre. Nas baterias de lítio (20 gramas), foram usadas 4.500 toneladas de 

cobalto.  

 

http://lixoeletronico.org/blog/nova-escola-lanca-material-didatico-sobre-consumo-de-celulares
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O Brasil se liga no celular 

Número de linhas por 100 habitantes* 

 

O provável descarte número de 

aparelhos  

 

 
 
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-
ambiente-lixo-561113.shtml  Disponível em : 09/11/2014  

 

 

 

 

 

 

 

Duração das atividades: 8 h/a 

 

 

Uso da TV Pendrive e vídeos 

 O que o aluno poderá aprender com esta aula: 

• Reconhecer que as propagandas publicitárias incentivam o consumo da sociedade; 

• Identificar sua participação no processo de consumo da sociedade. 

 Recomenda-se que o professor faça indagações aos alunos sobre “As 

propagandas publicitárias influenciam a aquisição de novos produtos? Que 

estratégias utilizam?”.  

O docente deverá realizar os seguintes direcionamentos para os alunos analisarem 

as propagandas: 

1. Qual o objetivo da propaganda?  

A T I V I D A D E   05 
 

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml
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2. Qual a mensagem transmitida? 

3. Qual o público-alvo? 

4. Quais estratégias foram utilizadas para incentivar o consumo? 

5. Qual o resultado da propaganda para sociedade e meio ambiente? 

6. Existe alguma diferença entre os comerciais atuais e os antigos em relação às 

estratégias, mensagem e público-alvo? 

 Apresentação de pequenos vídeos e/ou recortes de vídeos abordando o 

assunto em questão, com pausas para questionamentos e diálogos pertinentes. 

Estes vídeos podem ser preparados antecipadamente pelo professor ou mesmo de 

forma conjunta com os alunos, por meio de visitas ao Laboratório de Informática, 

onde se fará a escolha, conversão e preparação para a posterior visualização na TV 

pendrive. Os alunos terão que analisar propagandas publicitárias para depois 

escreverem um pequeno texto sobre “Os veículos de publicidade e o descarte dos 

produtos”. 

 

 

 

 Duração das atividades: 2 h/a 

  

O professor deverá previamente solicitar aos alunos: 

 Pesquisar o  que é logística reversa. 

  Quais indústrias de eletrônicos possuem a logística reversa. 

 Com a pesquisa anotada no caderno o professor irá formalizar a atividade, 

explicando que todos os dias somos bombardeados por informações que nos incitam 

a consumir resultando sempre na produção de lixo. Em seguida, professor e alunos 

produzirão coletivamente um mapa conceitual sobre o consumo o descarte 

consciente e a logística reversa. Para isso os alunos terão que pensar em palavras-

chaves desse assunto e escreve-las no quadro ou no caderno. Para facilitar esse 

processo, o docente poderá indagar “Como o consumo afeta a nossa sociedade?”. 

A T I V I D A D E   0 6 
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 De acordo com Moreira (1984) Mapas Conceituais são diagramas 

bidimensionais mostrando relações hierárquicas entre conceitos de uma disciplina. 

São diagramas hierárquicos que procuram refletir, em duas dimensões, a estrutura 

ou organização conceitual de uma disciplina ou parte dela. Isto é, sua existência 

deriva da própria estrutura da disciplina. 

 Mapas Conceituais são estruturas esquemáticas que representam conjuntos 

de ideias e conceitos dispostos em uma espécie de rede de proposições, de modo a 

apresentar mais claramente a exposição do conhecimento e organizá-lo segundo a 

compreensão cognitiva do seu idealizador. Portanto, são representações gráficas, 

que indicam relações entre palavras e conceitos, desde aqueles mais abrangentes 

até os menos inclusivos. São utilizados para a facilitação, a ordenação e a 

sequenciação hierarquizada dos conteúdos a serem abordados, de modo a oferecer 

estímulos adequados à aprendizagem. 

 Exemplo de Mapa Conceitual 

 

Disponível em: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1GM6HXCRQ-1NH2CJD-MQN/1GLX9XSPSIQDYTFLIFPIimage Acesso: 

11/11/2014. 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1GM6HXCRQ-1NH2CJD-MQN/1GLX9XSPSIQDYTFLIFPIimage
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Duração das atividades: 4 h/a 

 

 

Resolução de exercícios de vestibulares  

 

Em pequenos grupos ou individual, o professor sugere a resolução de 

exercícios de vestibulares envolvendo questões de: lixo tecnológico, reciclagem, 

consumismo, logística reversa. Segue abaixo os links para acesso das atividades e 

as mesmas encontram-se no anexo 2. 

1- http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf  Acessado em 05/11/2014 

  

2- 
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi
mento_sustentavel acessado em 05/11/2014 

 

3- 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

, 

4- 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

5-

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

6-

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 
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http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf%20%20Acessado%20em%2005/11/2014
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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7-

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

8-

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

9-http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf acessado em 11/11/2014 

 

10-http://vestibular.brasilescola.com/enem/prova-amarelaquestao-19.htm acessado em: 11/11/2014 

 

 

 

 

 

Duração das atividades: 8 h/a 

 

Atividade prática: coleta de sucata eletrônica 
 
 Na realização dessa atividade o professor pode se dirigir com os alunos ao 

aterro sanitário da cidade para analisarem como é feito a reciclagem dos resíduos 

sólidos do município.  

 Em um dia previamente estabelecido haverá coleta de aparelhos 

eletroeletrônicos, em parceria do Colégio Estadual José Domingues da Costa com a 

Prefeitura Municipal e a Ong E-lixo de Londrina-PR. 

 Por meio da coleta os alunos poderão diagnosticar a quantidade de lixo 

eletroeletrônico existente e pesquisar sobre seu destino final. Serão coletados 

materiais eletrônicos que estão em desuso como: aparelhos de telefone, aparelhos 

de telefone celular, CPU de computador, monitores de computador e de televisor, 

dentre outros equipamentos. 

 Encaminhamento Metodológico: A coleta deve ser realizada sob orientação 

do professor que deve se informar sobre os procedimentos e cuidados a serem 

tomados na coleta, para não colocar em risco a saúde dos alunos e potenciais 

acidentes. 
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http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf
http://vestibular.brasilescola.com/enem/prova-amarelaquestao-19.htm


22 

 

 

 

 

 

 

 

Duração das atividades: 8 h/a 

 

Mesa redonda: palestras e debates 

Depois de auxiliar e acompanhar os alunos nas leituras e diálogos, o 

professor prepara uma ou duas palestra(s) sobre o tema, pode ser uma palestra com 

o responsável pela Ong E-lixo, logo após abre-se a palavra aos alunos num debate 

para questionamentos, sanando as dúvidas que surgirem. 

Para caracterizar a atividade nos moldes de uma “mesa redonda”, o 

professor convida antecipadamente alguns alunos – dois ou três no máximo – para 

integrarem a mesa, na forma de auxiliares e mediadores do debate. 

Esta é uma oportunidade ímpar, pois enriquece a atividade e quebra os 

velhos paradigmas do distanciamento entre professor e aluno. 

 

 

 

 

 

Duração das atividades: 4 h/a 

 

Produção de informes, cartazes e painéis. 

 

Esta atividade consiste na construção de informes impressos, cartazes e 

painéis para a exposição no pátio escolar, em espaço adequado para este fim, 

permitindo, assim, que os conhecimentos adquiridos nestes estudos acerca do 

consumo consciente e responsabilidade sobre a aquisição e o descarte de produtos 

eletroeletrônicos sejam disseminados a um número maior de pessoas. 

 

 

 

A T I V I D A D E   0 9 
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Anexo 01 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM - MODELO 
 
 

Eu, (nome completo da pessoa fotografada), (nacionalidade), (estado 

civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ________________, inscrito(a) no 

CPF sob o nº_____________________, residente na Rua _________ nº ____, 

Bairro: ___________________ , na cidade de __________, Estado: ____________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem, constante na foto de 

______________________________ (nome completo do fotógrafo), enviada à 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com o fim específico de publicação 

de conteúdo pedagógico, sem qualquer ônus para a instituição e em caráter 

definitivo. 

 

A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem na foto 

acima mencionada é concedida à Secretaria de Estado da Educação do Paraná a 

título gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, 

bem como a inseri-la em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso 

comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou 

venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e 

internacional, por prazo indeterminado. 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 

acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

imagem ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 
 

Local e data: ________________________________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 
 
Telefone(s) para contato: (____) _________________________________________ 
 
 
 
(Observação: cada pessoa que aparecer na foto deverá assinar um termo como este).  
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Anexo 02 
 

Atividade 7 

1- (UEL – 2014)  Leia o texto a seguir. 

Corrida contra o relógio 

silicone contra a gravidade 

dedo no gatilho, velocidade 

quem mente antes diz a verdade 

satisfação garantida 

obsolescência programada 

eles ganham a corrida antes mesmo da largada 

Eles querem te vender, eles querem te comprar 

querem te matar, à sede... eles querem te sedar 

quem são eles? 

quem eles pensam que são? 

Vender... Comprar... Vedar os olhos 

jogar a rede contra a parede 

querem te deixar com sede 

não querem nos deixar pensar 

quem são eles? 

quem eles pensam que são? 

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/3-do-plural.html  Acessado em: 

10 out. 2013.) 

O texto chama a atenção para a obsolescência programada, um fato que ocorre no 

mundo desde o início do século passado, com impactos cada vez mais significativos 

nos últimos 30 anos. 

a) Explique obsolescência e o porquê de ser definida como programada. 

http://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/3-do-plural.html
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b) Cite um exemplo da obsolescência programada, apontando sua consequência 

sobre o cidadão e o meio ambiente. 

 http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf  Acessado em 05/11/2014 

 

2- (UFSM - 2014)  

 

  

 A charge satiriza a dicotomia: evolução tecnológica x lixo eletrônico. Nesse 

sentido, é correto afirmar: 

I - No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) institui a logística 

reversa, obrigando fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores a 

coletarem esses lixos e a darem o melhor destino a eles, uma vez descartados pelos 

consumidores. 

II - A evolução tecnológica cria equipamentos que facilitam a vida moderna; no 

entanto, na atualidade, estamos "engolidos" pelo lixo eletrônico gerado a partir 

desses símbolos da nossa própria evolução, uma vez que estão sendo 

inadequadamente descartados, causando problemas ambientais. 

III - Em nível mundial, o Brasil está entre os países signatários da convenção de 

Basileia que regulamenta o movimento transfronteiriço de resíduos tóxicos, entre 

eles, os resíduos eletrônicos. 

Está (ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf%20%20Acessado%20em%2005/11/2014
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c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi
mento_sustentavel acessado em 05/11/2014 

 

3- (UEA-2013) Leia um fragmento do poema Eu, etiqueta, de Carlos Drummond de 

Andrade. 

Meu tênis é proclama colorido De alguma coisa não provada Por este provador de 

longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, Minha gravata e cinto e escova 

e pente, Meu copo, minha xícara, 

Minha toalha de banho e sabonete, Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico 

dos sapatos, São mensagens, 

Letras falantes, Gritos visuais, Ordens de uso, abuso, reincidências. Costume, 

hábito, premência, Indispensabilidade, E faz de mim homem-anúncio itinerante, 

Escravo da matéria anunciada.  

(Carlos Drummond de Andrade. Corpo, 1984.) Pela leitura dos versos, pode-se 

concluir corretamente que, para o poeta, o ser humano: 

a) adquire produtos impróprios e inadequados para sua faixa etária. 

b) paga valores mais altos por produtos que tragam frases estampadas. 

c) costuma manter-se alheio às imposições ditadas pela moda. 

d) compra compulsivamente, embora não tenha recursos para isso. 

e) consome porque é subjugado pelo poder da publicidade. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

4- (PUCPR- 2011) Leia o poema seguir: 

 

Eu etiqueta 

 

Em minha calça está grudado um nome 

Que não é meu nome de batismo ou de cartório, 

Um nome ..... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

Que jamais pus na boca, nesta vida, 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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Em minha camiseta, a marca de cigarro 

Que não fumo, até hoje não fumei 

Minhas meias falam de produto 

Que nunca experimentei 

Mas são comunicados a meus pés. 

(...) Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 

Minha gravata e cinto e escova de dente e pente (...) 

Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

São mensagens, 

Letras falantes, 

Gritos visuais, 

Ordens de uso, abuso, reincidência, 

Costume, hábitos, premência, 

Indispensabilidade, e fazem 

de mim homem-anúncio itinerante (...) 

Carlos Drummond de Andrade 

O poema acima se refere: 

a) Ao consumismo, entendido como um fator importante para o desenvolvimento da 

sociedade capitalista. 

b) À moda jovem, da sociedade globalizada e das comunicações em rede em escala 

planetária. 

c) À vida nas metrópoles e nas cidades globais cujos habitantes usam um 

vocabulário estrangeiro para expressar o processo de globalização. 

d) Às relações comerciais desiguais em escala planetária, em que os países pobres 

consomem produtos fabricados em diferentes lugares do globo. 

e) Aos produtos expostos nas vitrines dos shoppings centers das cidades brasileiras. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

5- (ACAFE-2014) “É comum um telefone celular ir ao lixo com menos de oito meses 

de uso ou uma impressora nova durar apenas um ano. Em 2005, mais de 100 

milhões de telefones celulares foram descartados nos Estados Unidos. Uma CPU de 

computador, que nos anos 1990 durava até sete anos, hoje dura dois anos. 

Telefones celulares, computadores, aparelhos de televisão, câmeras fotográficas 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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caem em desuso e são descartados com uma velocidade assustadora. Bem-vindo 

ao mundo da obsolescência planejada”. 

Fonte: Revista Fórum, número 74, setembro de 2013. A partir da leitura do texto 

acima, assinale a alternativa correta. 

 a) O padrão de sociedade citado é a “sociedade de consumo”, que teve seu início 

na sociedade americana com o “american way of life” e cujo modelo se espalhou 

pelo mundo, atingindo todos os países. 

b) A mudança dos bens de consumo citados é um processo natural, decorrente do 

crescimento econômico e do aumento do poder aquisitivo da população. 

c) A obsolescência é planejada pelos próprios consumidores, que detêm o controle 

do consumo, bem como do padrão de qualidade dos produtos consumidos. 

d) A obsolescência de que fala o texto é o resultado de um modelo de consumo e de 

crescimento irracional, que leva a não sustentabilidade ambiental. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

6- (UFMT - 2013) Relatório ambiental de 2010 da ONU calcula que 50 milhões de 

toneladas de produtos descartáveis e altamente tóxicos são produzidas anualmente. 

Oriundos principalmente dos Estados Unidos e da Europa, esses produtos 

descartados são levados, sobretudo, para a Ásia e a África, onde rendem dinheiro, 

mas geram inúmeros problemas de saúde. A obsolescência programada virou regra 

nesses produtos: nos anos 90 a sua vida média era de quatro anos, hoje, é de 

apenas um ano e meio. 

(Veja dezembro de 2011. Adaptado.).  

 O texto refere-se a um dos problemas ambientais de mais rápido crescimento 

no mundo, o do lixo que contém: 

a) garrafas pet.  

b) derivados do petróleo.  

c) plásticos. 

d) eletrônicos.  

e) latas de alumínio. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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7- (UFG - 2011) Leia a tira a seguir. 

 

 QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 372; 411. [Adaptado] 

A tira, sobretudo a fala de Mafalda, questiona o apelo ao consumo. Na perspectiva 

dos estudos geográficos, a generalização do consumo visa: 

a) à ampliação da cidadania, por garantir mais espaços públicos do que privados nas 

cidades. 

b) à disseminação do sistema de crédito e da propaganda, por ampliar o acesso a 

bens e produtos. 

c) à distribuição de renda, por promover a equidade social nos países 

subdesenvolvidos. 

d) ao aumento da produção e dos níveis de consumo nos países desenvolvidos. 

e) à redução das diferenças entre cidadãos e consumidores, por equiparar o acesso 

ao consumo aos valores democráticos. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

8- (UEPB - 2009) Um produto trouxe a seguinte etiqueta ilustrada abaixo: 

 

 

O apelo panfletário demonstra: 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
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a) A força adquirida pelos grupos ambientalistas, ao exigirem que todos os produtos 

sejam fabricados de forma a preservar o meio ambiente. 

b) A tomada de consciência ambiental pela população, sobretudo nas camadas mais 

jovens, a qual prioriza apenas o consumo de bens cuja produção seja 

ecologicamente correta. 

c) A preocupação dos empresários com a fabricação de bens que sejam 

ecologicamente sustentáveis, como forma de garantir a preservação da natureza e a 

futura continuidade do sistema capitalista. 

d) A exigência dos governos para que toda forma de produção e consumo seja 

ecologicamente sustentável, garantindo, assim, a saúde do planeta e a qualidade de 

vida das gerações futuras. 

e) A apropriação capitalista do discurso sobre as questões ambientais (utilizando-se 

das atuais preocupações ecológicas que ganham força com os ambientalistas) para 

ampliar seus lucros, camuflando a verdade de que toda forma de consumo é de 

algum modo danosa à natureza. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvi

mento_sustentavel acessado em 05/11/14 

 

9- (UEL- 2014) 

 A concentração populacional urbana e o aumento do consumo pelos setores 

da sociedade promoveram o aumento exponencial na geração de resíduos. A fim de 

buscar soluções para os problemas, o Governo Federal brasileiro promulgou a Lei 

Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólido e enfatiza o princípio da responsabilidade compartilhada e o 

conceito de logística reversa. 

a) Conceitue os termos: responsabilidade compartilhada e logística reversa. 

 

b) Como se aplicam a responsabilidade compartilhada e a logística reversa no 

cotidiano? 

 

Aponte um agente envolvido em uma dessas ações. 

http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf acessado em 11/11/2014 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_ambiental_e_desenvolvimento_sustentavel
http://www.cops.uel.br/vestibular/2014/provas/2a_Fase/2d/geografia.pdf
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10- (ENEM – 2008) Em 2006, foi realizada uma conferência das Nações Unidas em 

que se discutiu o problema do lixo eletrônico, também denominado e-waste. Nessa 

ocasião, destacou-se a necessidade de os países em desenvolvimento serem 

protegidos das doações nem sempre bem-intencionadas dos países mais ricos. Uma 

vez descartados ou doados, equipamentos eletrônicos chegam a países em 

desenvolvimento com o rótulo de “mercadorias recondicionadas”, mas acabam 

deteriorando-se em lixões, liberando chumbo, cádmio, mercúrio e outros materiais 

tóxicos. Internet: (com adaptações).  

  A discussão dos problemas associados ao e-waste leva à conclusão de que: 

 a) os países que se encontram em processo de industrialização necessitam de 

matérias-primas recicladas oriundas dos países mais ricos.  

 b) o objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias recondicionadas para os 

países em desenvolvimento, é o de conquistar mercados consumidores para seus 

produtos.  

 c) o avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos 

obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas 

ambientais.  

 d) o excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os países em 

desenvolvimento é armazenado em lixões apropriados.  

 e) as mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos melhoram muito o 

padrão de vida da população dos países em desenvolvimento. 
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RECURSOS 

 

 Humanos: professor do PDE, demais professores e alunos. 

   

 Materiais: projetor multimídia, DVD player, TV pendrive, computadores da escola, 

internet e textos informativos; 

 

 

TÉCNICAS 

 

 Estudo dirigido 

 Grupos de estudo / Leituras 

 Aulas expositivas dialogadas 

 Dinâmicas de grupo 

 Debates / Mesa Redonda 

 Atividades Audiovisuais 

 Vídeos 

 Entrevistas 

 Palestras 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

 

ATIVIDADES  /  Nº DE AULAS 
1º/2º   S E M E S T R ES   D E   2 0 1 5 

FEV JUL AGO SET OUT 

Apresentação do Projeto ao Diretor e aos Professores 
(2 h/a) 

     

Apresentação do Projeto aos alunos da disciplina de 
Física (2 h/a) 

     

Pesquisa Inicial I: questões norteadoras – (2 h/a) 
 

     

Pesquisa Inicial II: identificando nosso e-lixo (2 h/a) 
 

     

Leituras e grupos de estudo: lixo tecnológico e o 
consumismo - (4 h/a) 

     

Pesquisa em simulador  (2 h/a) 
 

     

Visita ao laboratório de Informática: pesquisa e 
preparação de vídeos (8 h/a) 

     

Construção de Mapas Conceituais (2 h/a) 
 

     

Resolução de exercícios vestibulares: (4 h/a) 
 

     

Coleta de sucatas eletrônicas - (8 h/a) 
 

     

Mesa Redonda: palestras e debates com os alunos a 
respeito do tema (8 h/a) 

     

Produção de informes, cartazes e painéis para 
exposição no pátio escolar (4 h/a) 

     

 

 

No quadro acima, temos o total de 48 horas/aula, restando 16 horas/aula 

para o complemento da carga horária para a implementação deste Projeto de 

Intervenção, conforme a Matriz Curricular do PDE 2014/ 2015, as quais serão 

cumpridas na modalidade de contra turno e/ou atividades extraclasse, no estilo 

“tarefas para casa”.  
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AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é parte integrante das relações de ensino e de 

aprendizagem, as quais só podem existir em um ambiente amistoso, de mútua 

colaboração e respeito, promovendo, assim, o envolvimento, o questionamento e o 

desenvolvimento intelectual e crítico do aluno. 

 Os alunos ao final do estudo deverão demonstrar respeito ao meio ambiente, 

adotando comportamentos que assegurem a reciclagem de lixo eletrônico, 

comprovando a importância da adoção de posturas conscientes com relação à 

destinação final de lixo eletrônico. Os estudantes serão avaliados com base na sua 

participação nas discussões em classe, participação e socialização na pesquisa e 

em atividades de discussão e envolvimento na organização e apresentação das 

mesmas. Será solicitado aos alunos, que procedam à entrega individual de um 

relatório de opinião, caracterizando uma Autoavaliação sobre os conhecimentos 

adquiridos, produzidos e socializados. 

 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

 Esta proposta didática será observada e avaliada constantemente durante sua 

implementação na escola, podendo sofrer alterações no decorrer do processo e 

sempre que se fizer necessário.  

Sendo assim, os conceitos e ideias norteadoras que compõem esta Unidade 

Didática tem por finalidade servir como ferramenta de apoio a alunos e professores, 

favorecendo o debate e o diálogo acerca do Lixo eletroeletrônico e sujeita a 

permanente avaliação. 
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