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APRESENTAÇÃO 
 

Este Produção didático-pedagógica caracteriza como uma Unidade Didática 

do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná, 

abordando Educação Ambiental para alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Aldo Dallago - Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, da 

cidade de Ibaiti/PR. 

O presente estudo objetiva pesquisar e discutir sobre os problemas 

socioambientais mundiais existentes, dando ênfase aos decorrentes ao acúmulo e 

manejo inadequado dos resíduos sólidos. Atualmente as questões que abrangem a 

temática “Educação Ambiental” é de grande relevância social e deve ser de 

interesse e permear discussões de todos. 

O homem desde suas primeiras formas de organização sempre procurou 

estabelecer relações de sobrevivência com a natureza e dela sempre dependeu de 

alguma forma, seja inicialmente através das técnicas manuais da caça e coleta até 

as atuais e tecnológicas explorações de recursos minerais e naturais. 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo permitiram às mais 

variadas sociedades a se relacionarem com a natureza e modificá-la em benefício 

próprio. 

As expedições organizadas por alguns países europeus como França e 

Alemanha foram para atender os interesses do capitalismo emergente naquele 

momento e todas elas de alguma forma estabelecia a relação entre o homem e a 

natureza. 

Guerras aconteciam sempre justificadas pela necessidade do aumento do 

território e também da manutenção da exploração dos recursos naturais e mineral 

tão necessário para a sociedade que se apresentava cada vez mais consumista. 

Neste contexto, alteram-se as relações de produção e do consumo, a 

economia se internacionaliza entre os mais diferentes países, começa então as 

discussões geográficas dos assuntos ligados a degradação da natureza e dos 

recursos minerais e suas consequências para o planeta. 

Esta mudança, em função do sistema produtivo cada vez mais capitalista 

altera-se a ordem mundial do ponto de vista político, econômico, social e cultural 

surgindo então no séc. XX novas correntes geográficas. Nesse período histórico, os 

confrontos teóricos e ideológicos entre o Capitalismo e o Socialismo estimularam o 



surgimento de leituras de mundo de forma mais crítica, que interferiram no 

pensamento geográfico em vários aspectos. 

A renovação do pensamento geográfico, mais crítico, passa então a 

perceber como o espaço geográfico pode ser modificado pelo homem e que o 

resultado desta mudança nem sempre é ao seu favor. Começam a surgir e ser 

inseridos na escola temas vinculados às discussões ambientais e multiculturais. 

As últimas gerações vêm cada vez mais consumindo maior quantidade de 

recursos que todas as anteriores, gerando uma enorme pressão ambiental sobre os 

recursos naturais, que já apresenta sinais de escassez. Com a quantidade de 

resíduos aumentando e causando cada vez mais impacto no meio ambiente com 

sérios reflexos na população, a solução do problema pode estar na revisão dos 

padrões de consumo das populações, que é bastante desigual entre as populações 

ricas e pobres. 

Por conta do excesso de consumo é que um dos maiores problemas 

ambientais atuais são os resíduos sólidos (lixo), que podem ser líquidos, gasosos ou 

sólidos. Estes resíduos ocupam o meio ambiente trazendo sérios problemas que 

afetam o meio social em que se vive, ocasionando sérios problemas de degradação. 

Estes por sua vez, não serão resolvidos somente com uso de novas 

tecnologias, é necessário que se crie uma nova mentalidade que resulte em 

mudanças de atitudes, que eduque e modifique hábitos, através de um processo de 

sensibilização para o problema, que as pessoas possam agir e que se conscientize 

que também é responsável com o meio ambiente. 

Há necessidade da redução do lixo, seja através da redução de consumo, 

reutilização, reciclagem e para isto acontecer, são necessárias ações de cunho 

pedagógico que colocadas em prática almeje desenvolver uma consciência em 

relação ao tema, e consequentemente, a necessidade de se fazer isto como um 

dever e responsabilidade social. 

Após longos debates, a Agenda 21 reconheceu que o equacionamento da 

gestão de resíduos deve, portanto, seguir a ordem de prioridades: a redução de 

produção, o reuso e a reciclagem e a disposição final adequada. Embora se 

apresente como um desafio à sociedade sabe-se que cada um deve fazer a sua 

parte em prol da sustentabilidade. 

A Lei nº 9795/99 que institui a Política Nacional de Educação, traz em seu 

Art. 10 que a educação ambiental deve ser desenvolvida como uma prática 



educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. As Diretrizes Curriculares da disciplina de Geografia (PARANÁ, 2008, 

p. 80) ratifica o desenvolvimento e orienta que este deve ser concomitante aos 

conteúdos específicos da disciplina da Geografia, que tem a dimensão 

socioambiental como um dos conteúdos estruturantes e que deve ser tratada nas 

aulas de geografia de forma contextualizada e a partir das relações que estabelece 

com as questões políticas e econômicas. 

Também de acordo com as Diretrizes Curriculares (PARANÁ, 2008, p. 19) 

“[...] nestas diretrizes a concepção de conhecimento considera suas dimensões 

científica, filosófica e artística, enfatizando- se a importância de todas as disciplinas”. 

Conforme já mencionado anteriormente, o tema proposto é de extrema 

importância para a sociedade, e sentindo a necessidade de uma abordagem mais 

aprofundada e embasada na reflexão-ação, o estudo atenderá a orientação das 

diretrizes curriculares e complementadas com atividades práticas em contra turno, 

buscando assim sensibilizar os alunos quanto à problemática e almejando 

mudanças de atitudes por parte deles. 

Ainda de acordo com as diretrizes curriculares de Geografia (2008 p.14), 

“um sujeito é fruto de seu tempo histórico, das relações sociais em que está inserido, 

mas é, também, um ser singular, que atua no mundo a partir do modo como o 

compreende e como dele lhe é possível participar”. 

Para Cavalcanti (2010, p. 11): 

 

[...] o pensar geográfico contribui para a contextualização do próprio aluno 
como cidadão do mundo, ao contextualizar espacialmente os fenômenos, 
ao conhecer o mundo em que vive desde a escala local à regional, nacional 
e mundial. O conhecimento geográfico é pois, indispensável à formação de 
indivíduos participantes da vida social à medida que propicia o 
entendimento do espaço geográfico e do papel desse espaço nas práticas 
sociais. 
 

Diante disso, acredita-se que uma proposta que investigue e discuta os 

problemas ambientais que afetam a sociedade atual e a aplicação de práticas 

voltadas para a sustentabilidade visando à sensibilização por parte dos alunos, 

possa promover a aprendizagem dos conteúdos da ciência geográfica afim de que 

se tornem mais críticos e reflexivos, e fazê-los compreender que através de 

mudanças simples de hábitos podem colaborar para a existência de um mundo 

melhor. 



De acordo com Freire (2001, p.16) "Respeitando os sonhos, as frustrações, 

as dúvidas, os medos, os desejos dos educandos [...] os educadores e os 

educadores populares têm neles um ponto de partida para sua ação. Insista-se, um 

ponto de partida e não de chegada". 

Sendo assim, é necessário que os alunos percebam que na sociedade em 

que vivem há diversos problemas de ordem social, política, cultural, econômica e 

ambiental, devendo partir desta realidade para a construção de conhecimento que 

possibilitem uma aprendizagem não somente de conteúdos acadêmicos, mas 

também que participem como cidadãos deste espaço, priorizando transformações 

que resultem na formação de pessoas ativas na comunidade. 

Para isso, mais importante que refletir sobre a realidade é necessário 

promover metodologias de ensino que façam do aluno o primeiro sujeito do 

conhecimento. Uma possibilidade é utilizar estratégias que considerem o que eles 

conhecem e que faça parte do seu cotidiano, mas sem esquecer-se do todo onde é 

possível demonstrar a ação do homem e as relações que dela resulta. 

Neste sentido, aponta Kimura (2010, p.103): 

 

A mobilização de estratégias didáticas adequadas pode, mediante o 
conteúdo[...], desenvolver entre os alunos novas percepções do próximo e 
do distante, do diferente e do semelhante. Dessa maneira, cedo eles podem 
abrir seus modos de pensar. Isto é, podem-se criar condições para o aluno 
ir construindo esquemas, em um processo que o leve a construir uma 
totalidade dinâmica e funcional. 
 

Repensar a importância do método científico para a produção do 

conhecimento e para a formação do aluno, para que estes sejam de fato agentes de 

transformação social, é um grande desafio que exige também do professor. Para 

tanto, este deve planejar suas ações pedagógicas de maneira que seja capaz de 

traduzir o conhecimento científico em aprendizado útil ao estudante e também como 

instrumento de acesso à cidadania. Para Kimura (2010, p.44) “[...] o fundamento do 

papel dos professores define-se na condição de nos colocarmos como protagonistas 

[...] cuja intervenção, como visto anteriormente, vai além do espaço da sala de aula 

e da escola”. 

A implementação deste estudo para os alunos do Colégio Estadual Aldo 

Dallago, município de Ibaiti/PR, pretende fornecer subsídios para que conceituem 

adequadamente Meio Ambiente, Educação Ambiental, desenvolvimento sustentável, 



cidadania e resíduos sólidos de forma que possam compreender a diferença entre o 

conhecimento de senso comum e o científico.  

Almeja também levar o aluno ao conhecimento sobre os problemas 

socioambientais que permeiam o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, 

que hoje é a representação das mais diversas determinações: naturais, sociais e 

históricas. 

O estudo possibilitará que se apropriem dos conhecimentos acerca da Lei nº 

12.305/10 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos e questões relacionadas ao 

manejo dos resíduos sólidos e conhecer como se apresenta a questão da coleta dos 

resíduos no município de Ibaiti. 

Através de estudo teórico e atividades práticas conhecer os 3Rs “Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar” que são princípios de sustentabilidade, conhecer os valores 

humanos que hoje são necessários para o exercício da cidadania. 

 

1 MATERIAL DIDÁTICO 

 

1.1 MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

É comum lembrarmo-nos de elementos que fazem parte da natureza, como 

campos, florestas ou lugares que tenham plantas ou animais a serem preservados 

quando pensamos em meio ambiente. Mas é muito mais que isso, pois qualquer 

espaço em que um ser vive, desde a nossa casa até o planeta Terra é o que 

denominamos “meio ambiente”, e não podemos esquecer que somos parte dele. 

Para Besserman (2008, p.97) “A preocupação com o meio ambiente do 

planeta não deve ser conseqüência de uma postura paternalista em relação à 

natureza, mas, ao contrário, um reconhecimento da nossa impotência e de nossa 

dependência da natureza”. 

De acordo com o autor, a nossa preocupação com o meio ambiente deve se 

estender desde o local onde vivemos até o nível global e não se restringir à proteção 

da natureza, mas reconhecer que temos grande dependência dela para sobreviver.   

De acordo com Capra (2008, p.25): 

 

Quando o pensamento sistêmico é aplicado ao estudo das múltiplas 
relações que interligam os membros da Casa Terra, alguns princípios 
básicos podem ser reconhecidos. Eles podem ser chamados de princípios 



da ecologia, princípios da sustentabilidade ou princípios da comunidade; ou 
podem até mesmo ser chamados de fatos básicos da vida. 
 

Neste trabalho serão reconhecidos como princípios da sustentabilidade. 

Segundo as Diretrizes Curriculares de Geografia para o Ensino Fundamental 

(2008, p. 72): 

 

A concepção de meio ambiente não exclui a sociedade, antes, implica 
compreender que em seu contexto       econômico, político e cultural estão 
processos relativos às questões ambientais contemporâneas, de modo que 
a sociedade é componente e sujeito dessa problemática ( ...) A natureza, 
que teve em sua gênese uma dinâmica autodeterminada, hoje sofre 
alterações em muitas de suas dinâmicas devido à ação humana. Basta 
lembrarmos as alterações climáticas, as obras de engenharia que 
modificam os rios (curso, vazão, profundidade, etc.) e transpõem 
montanhas e cordilheiras (estradas, túneis), os desmatamentos que criam 
desertos ou, em encostas de morros, causam desmoronamentos. Dessa 
forma, torna-se fundamental compreender tanto a gênese da dinâmica da 
natureza quanto as alterações nela causadas pelo homem, como efeito de 
participar na constituição da fisicidade do espaço geográfico. 
 

Se não concebemos o meio ambiente como um todo comprometemos a 

adequada utilização dos recursos naturais, não reconhecemos que os problemas 

ambientais afetam a todos e não o reconhecemos como necessário para nossa vida 

no planeta. 

Para a UNESCO (1987): 

 

A educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a 
comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 
conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os 
tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções 
para os problemas ambientais, presentes e futuros. 

 

O tempo não espera, devemos agir para mudar o que está posto, talvez o 

desenvolvimento sustentável seja o caminho. Temos que analisar o hoje e agir para 

o amanhã. Sabemos das dificuldades, pois esse é o grande desafio para toda a 

humanidade, precisamos debater e estimular o desenvolvimento sustentável de 

forma rápida e eficiente.  

De acordo com Dias (2004 p.83): 

 

A Educação Ambiental teria como finalidade promover a compreensão da 
existência e da interdependência econômica, política, social e ecológica da 
sociedade; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir 
conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes 
necessárias para proteger e melhorar a qualidade ambiental; induzir novas 
formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em 



seu conjunto, tornando-a a apta a agir em busca de alternativas de soluções 
para seus problemas ambientais, como forma de elevação de qualidade de 
vida. 
 

De acordo com o autor a EA deveria ser dirigida e interessar a todos em um 

processo ativo buscando resolver os problemas de cada realidade específica e 

fomentar a iniciativa, o sentido de responsabilidade e empenho almejando um futuro 

melhor. 

Para resolver os problemas relacionados aos resíduos sólidos que vem 

aumentando significativamente nos últimos anos, a solução mais viável é a 

reciclagem, que deve ter a participação da população em níveis cada vez maiores e 

o ambiente escolar é o local ideal para ocorrer à sensibilização e mudanças de 

atitudes. 

Ainda de acordo com Dias (2004, p.124) “precisamos utilizar todos os 

recursos pedagógicos disponíveis, mas acentuar devidamente as atividades 

práticas, uma vez que a EA pressupõe ação!” 

A educação ambiental deve propor atividades que possibilite aos alunos o 

conhecimento e a consciência da necessidade do agir, seja na sala de aula, no 

entorno escolar, em suas casas, buscando mudanças no seu modo de vida. 

Segundo Sartori (2011, p.5), “Esta consciência, deve ser adquirida desde a 

mais tenra idade, onde as atitudes corretas em relação ao ambiente, sejam tomadas 

de maneira natural, e não como uma imposição”. 

No ambiente escolar são grandes os desafios, conhecimento e 

conscientização são alguns deles, a serem enfrentados porque nos deparamos com 

os mais variados sujeitos, que trazem consigo as mais diferentes vivências, culturas, 

poder de influência e interferência do/no mundo em que vive e é o processo 

educacional que poderá modificar a maneira dele ver o mundo. Tais desafios nos 

fazem pensar nas relações sociais estabelecidas no mundo contemporâneo, 

levando-nos a analisar e avaliar o tipo de enfrentamento que devemos fazer. 

Promover Educação Ambiental na escola que forme valores éticos com o 

meio ambiente, com atividades práticas de reciclagem que almeje o envolvimento e 

a sensibilização dos alunos e pessoas com as quais convive e um resultado 

permanente que contribua com o processo de formação de hábitos para o 

desenvolvimento sustentável é o que se pede no momento. 

 



1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECOCIDADANIA 

 

De forma sucinta podemos atribuir ao termo “sustentável” aquilo que é capaz 

de se sustentar, isto é, de manter-se por si mesmo. Logo, sustentabilidade seria 

qualidade daquilo que é sustentável ou, em outras palavras, suportável; durável ou 

capaz de garantir a sua própria existência prolongada. 

De acordo com a Comissão Brundtland (1988) “o desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. Ou 

seja, o desenvolvimento econômico atual não pode comprometer o futuro das 

próximas gerações. 

Para Gadotti (2009, p.57) “para ser sustentável, o desenvolvimento precisa 

ser ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável e 

culturalmente respeitoso das diferenças”. 

Conforme o autor, para que a promoção da sustentabilidade aconteça os 

diferentes desenvolvimentos entre os países devem ser respeitadas, pois se as 

regras impostas forem às mesmas não seria justo e economicamente viável. 

De acordo com Gadotti (2009,  p.66-68) 

 

A educação sustentável não se preocupa apenas com a relação saudável 
com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do que fazemos 
com a nossa existência, a partir da vida cotidiana. 
[...] 
A EDS deve ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores 
que orientam e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente 
suas vidas. 

 

Quando falamos em sustentabilidade, não se propõe apenas a redução dos 

impactos ou de abrandar os estragos. Mas a perspectiva de mudança na forma 

como enxergamos o mundo, a nós mesmos e de como nos relacionamos com os 

demais seres vivos do planeta. Para que a sustentabilidade seja possível, 

precisamos mudar valores, atitudes e comportamentos individuais e coletivos. 

Para Dias (2004, p. 94) “a Educação ambiental deverá desempenhar o 

importante e fundamental papel de promover e estimular a aderência das pessoas e 

da sociedade, como um todo, a esse novo paradigma”. 

A comunidade escolar é mais um entre os diversos agentes sociais a se 

engajar nessa transformação necessária e todos, sem exceção, precisamos 



começar a pensar e a agir com o planeta em mente. Nesse sentido, a escola deve 

entrar em campo por uma educação ambiental permanente e contínua de forma que 

esta se solidifique a ponto de extrapolar os limites dos muros e promova a 

aprendizagem para a escola da vida. 

De acordo com Loureiro (2005, p. 76): 

 

Ecocidadania/cidadania planetária é um conceito utilizado para expressar a 
inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um 
contexto que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das 
responsabilidades tanto locais e comunitárias quanto globais, tendo como 
eixo central o respeito à vida e a defesa de direito a estar em um mundo 
sem fronteiras geopolíticas. Nesse conceito, amplia-se o destaque ao 
sentimento de pertencimento à humanidade e a um planeta único. 
 

Para o autor ecocidadania é um conceito que expressa como a ética 

ecológica uma vez disseminada no dia a dia pode levar à conscientização do 

individual ou coletiva dos seus deveres e direitos possibilitando aos mesmos se 

sentirem pertencentes à humanidade e ampliando o poder de decisão e ação em 

prol de um planeta único. 

 

1.2 RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO) 

Os resíduos são subprodutos gerados nas atividades diárias dos indivíduos, 

pois o consumo de materiais como os diversos tipos de embalagens e restos de 

comidas serão descartadas como “lixo”. 

No dicionário LAROUSSE (p.608) “o lixo, deriva do latim lix significa cinza ou 

água misturada com cinza. É definida como sujeira, imundície, coisa ou coisas 

inúteis, velhas, sem valor”. 

No Brasil atribui-se ao lixo, segundo a NBR-10.004, classificação da 

associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, de 1987 a denominação de 

resíduo sólido, que significa tudo aquilo que sobra de determinadas substâncias. 

Muitas são as definições para resíduos sólidos (lixo) que podemos encontrar, 

mas de uma maneira geral são materiais provenientes das atividades humanas, que 

perderam seu valor original, deixando de serem considerados úteis para seus donos. 

O resíduo sólido pode ter várias classificações, dentre elas: secos, 

molhados, orgânicos, inorgânicos, perigosos, inertes e não inertes. 

A praticidade das embalagens, consumo excessivo e mudança de hábitos, 

associados ao aumento do poder de compra do brasileiro, promoveram nas últimas 



décadas, aumento significativo da quantidade de resíduos que tendem a aumentar 

ainda mais a cada ano. 

De acordo com natureza, origem, tipo de material, toxicidade e 

periculosidade, entre outros, os resíduos sólidos se apresentam de forma bem 

distinta, portanto distinta também deve ser a preocupação com eles. Os materiais 

tóxicos oriundos de atividades como serviços de saúde, exigem atenção especial 

para se evitar a contaminação dos solos, águas e a possibilidade de proliferação de 

doenças causando danos a todos os seres vivos. 

O que fazer com os resíduos é um grande problema para todas as cidades, 

e sendo responsabilidade do município a gestão desse serviço, pode provê-lo de 

forma direta ou por meio da terceirização, observando que este serviço não deve se 

restringir a coleta. Os gestores, a fim de evitar problemas ambientais e de saúde 

pública por conta do manejo inadequado, devem destinar corretamente os resíduos 

coletados.  

Em muitos municípios os chamados “lixões” são o destino final dos resíduos 

coletados causando graves problemas ao meio ambiente contaminando os solos e 

águas subterrâneas, transmitindo doenças. 

A partir do aumento da produção de resíduos outras preocupações devem 

surgir além da coleta e correta destinação. A redução do consumo de energia, o 

esgotamento dos recursos naturais e os problemas relacionados ao bem estar das 

pessoas deve nos próximos anos pautar campanhas visando reduzir a geração de 

resíduos e o seu reaproveitamento.  

A reutilização dos materiais, a introdução de programas de coleta seletiva e 

a educação ambiental visando o desenvolvimento sustentável devem preocupar e 

ser discutido por todos.  

No Brasil vários são os problemas relacionados aos resíduos, vão desde a 

falta da coleta em alguns lugares até a destinação inadequada na maior parte do 

território nacional. Grande parte dos resíduos gerados é destinada inadequadamente 

em lixões ou aterros não controlados, gerando os mais diversos problemas já 

conhecido por todos, com destaque para as questões sociais e de saúde para as 

famílias que vivem nesses lugares. Os indicadores de coleta seletiva são muito 

baixos. Poucos municípios possuem coleta seletiva e a quantidade coletada é 

insignificante diante do montante gerado de resíduos. (JUNIOR TONETO; SAIANI; 

DOURADO, 2014). 



Devido às crescentes preocupações ambientais relacionadas à preservação 

dos recursos naturais e aos impactos ambientais e sociais ocasionados pelo 

crescimento econômico e pela geração de resíduos foi sancionada em 02 de agosto 

de 2010, a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

que contempla uma série de aspectos relacionados à gestão do setor, destinação 

dos resíduos, educação ambiental para a recuperação e redução dos resíduos entre 

outros. 

Essa lei prevê uma série de ações que buscam solucionar o problema do 

manejo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. A lei enfatiza a questão da educação 

ambiental e a não geração de resíduos, à sua reutilização, à reciclagem, ao 

reaproveitamento e, em última instância, à correta destinação final. A lei destaca a 

importância de incorporar das cooperativas de catadores na operação dos sistemas 

de coleta seletiva e reciclagem. Visando solucionar o problema a lei estabelece à 

necessidade de se pensar a solução dos resíduos de maneira integrada e buscando 

a eficiência do serviço estabeleceu-se a necessidade do Planejamento pela 

instituição de Planos Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos. A lei estimula a 

formação dos consórcios entre municípios, para que haja cooperação na superação 

dos problemas e a imposição do fim dos lixões em curto espaço de tempo. (JUNIOR 

SAIANI; DOURADO, 2014). 

Precisamos refletir sobre o desperdício que pode ser fonte de sobrevivência 

de muitas outras pessoas e avaliarmos até que ponto a nossa geração tem direito de 

se apropriar das reservas de recursos, comprometendo a qualidade e possibilidade 

de vida das próximas gerações. 

Para os efeitos da LEI Nº 12.305/2010 os resíduos sólidos tem a seguinte 

classificação de acordo com a origem e periculosidade: 

I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 
os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, 
“g”, “h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  



g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens 
de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 
ou beneficiamento de minérios;  
II - quanto à periculosidade:  
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 
lei, regulamento ou norma técnica; 
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea 
“a”.(BRASIL, 2014). 
 

1.3 DOCUMENTOS OFICIAIS E A RELAÇÃO COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para Loureiro (2005, p.69): 

A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por 
finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que 
possibilitem o entendimento da realidade de vida e atuação lúdica e 
responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente. 

 

A Educação Ambiental deve provocar mudanças de atitudes nos sujeitos 

envolvidos e a escola é o ambiente ideal para a promoção da educação, seja ela no 

sentido restrito ou ambiental. Contudo, diante dos problemas socioambientais, 

promover educação ambiental voltada à sustentabilidade exige muito mais que boa 

vontade e implica mudança de postura perante as questões por eles apresentados. 

Trabalhar sob esta perspectiva significa atuar por meio de conhecimento 

sistematizado, em busca de um sujeito capaz de pensar, refletir e agir criticamente 

na sociedade visando à transformação social. 

 

1.3.1 O QUE PREVÊ AS LEIS 

 

 Lei nº 9.795, de 27/04/1999, regulamentada pelo Decreto Nº 4.281, de 

25/06/2002 – que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política nacional de 

educação Ambiental e dá outras providências. 



 Apresentam-se alguns artigos que nos interessa: 

Art.1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
[...] 
Art. 4

o
 São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; 
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual 
e cultural. 
 
Art.9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 
privadas, englobando: 
I– educação básica; 
a) educação infantil; 
b) ensino fundamental e 
c) ensino médio; 
II – educação superior; 
III – educação especial 
IV – educação profissional; 
V – educação de jovens e adultos. 
 
Art. 10º A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal. (BRASIL, 2014b). 
 

 

Constituição Federal de 1988: 

De acordo com a Constituição atual, o capítulo VI, dedicado ao meio 

ambiente, incorporou, quase na íntegra, o texto da Política nacional do Meio 

Ambiente: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 2014c). 

 

LDB - Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação ambiental.  

“Art 26 – § 7º Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os 
princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 
integrada aos conteúdos obrigatórios”.Este parágrafo foi incluído pela Lei n º 
12.608, de 2012. (BRASIL, 2014d). 



 

Lei 12.305/2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a 

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Com a 

promulgação desta lei passou a ser relevante a questão do estímulo à disposição 

adequada de resíduos e também à reciclagem levando em conta o numeroso grupo 

de trabalhadores, que vivem nas ruas e nos lixões, organizados ou não em 

cooperativas/associações dela sobrevivem, muitas vezes, em situação de 

vulnerabilidade social. 

A lei não foi contemplada na íntegra tendo em vista que a autora opta pelos 

artigos, parágrafos e incisos que considera relevante e que julga vir ao encontro do 

que almeja ao presente estudo. 

TITULO I CAPÍTULO I - DO OBJETO E DO CAMPO E APLICAÇÃO 

Art. 1
o
  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

§ 1
o
  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, 

de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela 
geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à 
gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  
§ 2

o
  Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por 

legislação específica. 
[...] 
TITULO I CAPITULO II - DEFINIÇÕES 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público 
e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista 
a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto;  
[...] 
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição; 
VI -controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações e participação nos processos de 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas 
aos resíduos sólidos;  
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  



VIII -disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada 
de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos;  
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 
nelas incluído o consumo;  
X - gerenciamento de resíduos sólidos:conjunto de ações exercidas, 
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas 
para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 
as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e 
consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais 
gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações 
futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 
que não a disposição final ambientalmente adequada;  
[...] 
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos 
desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 
sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
[...] 
CAPITULO II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
[...] 
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 
pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 



necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 
empresarial e demais segmentos da sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 
de cidadania;  
Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos;  
[...] 
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
[...] 

 

TITULO III CAPITULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 9

o
  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

[...] 

CAPITULO III - DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO 
PODER PÚBLICO  

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são 
responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a 
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e 
demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  
[...] 

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a 
coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.  
Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a 
minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo 
ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de 
resíduos sólidos.  
Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos 
previstos nesta Seção.  
Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos tem por objetivo:  



I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a 
sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 
poluição e os danos ambientais;  
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 
ambiente e de maior sustentabilidade;  
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;  
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 
sustentabilidade;  
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  
Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de:  
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
[...] 
Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, 
os consumidores são obrigados a:  
I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados;  
II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis para coleta ou devolução. 
  
[...] 
CAPÍTULO V – DAS PROIBIÇÔES 
Art. 48.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou 
rejeitos, as seguintes atividades:  
I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  
II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;  
III - criação de animais domésticos;  
IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  
V - outras atividades vedadas pelo poder público.  

[...] 
Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
observado o disposto no § 1

o
 do art. 9

o
, deverá ser implantada em até 4 

(quatro) anos após a data de publicação desta Lei. (BRASIL, 2014a, grifo 
nosso). 

 

2 ENCAMINHAMENTOS E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS. 



Este projeto almeja que os alunos repensem a importância do conhecimento 

acerca do espaço geográfico e seus problemas socioambientais por meio da 

educação ambiental com enfoque na sustentabilidade e no adequado manejo dos 

resíduos sólidos. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta Unidade Didática será 

qualitativa e quantitativa. O projeto abordará de forma qualitativa através da 

investigação, pelo estudo de caso, uma vez que a pesquisa será realizada com um 

grupo em um período de tempo estabelecido. Como instrumento de coleta de dados 

serão utilizados questionários que os alunos responderão antes e depois das 

atividades do projeto para identificar o avanço científico ou não, dos conhecimentos 

prévios que tinham sobre o tema. 

Nesse projeto, serão utilizadas múltiplas estratégias e tecnologias. Como 

estratégias metodológicas serão utilizadas pesquisa bibliográfica, vídeos, textos, 

dinâmicas de grupo, estudo de campo, atividades práticas com oficinas 

pedagógicas, elaboração de cartazes, discussões e debates que levarão o aluno a 

contextualizar a teoria com a prática. Após a conclusão do projeto o resultado será 

apresentado em exposição para toda a comunidade escolar. 

Todas as ações dos alunos serão avaliadas, portanto a avaliação será 

contínua e permanente e de acordo os critérios estabelecidos no Projeto Político 

Pedagógico da escola.  

Como recursos tecnológicos serão utilizados computadores conectados à 

internet, câmeras fotográficas, data show, objetos diversos, cartolinas, livros 

didáticos, TV pendrive e se possível, será criado um blog para mostrar o resultado. 

 

 

 

ATIVIDADE I 

 

A partir da apresentação inicial sobre a importância da Educação Ambiental, 

propõem-se os principais conceitos para as indagações iniciais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Diagnosticar o conhecimento prévio dos/das estudantes sobre os 

principais conceitos que compõe a temática a ser abordada, de forma que possam 

ser comparado com a pesquisa científica posterior; 

 Pesquisar os conceitos buscando conhecê-los cientificamente; 

 Ampliar conhecimentos sobre os conceitos. 

Materiais necessários: 

Livros didáticos e internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE     EDUCAÇÃO AMBIENTAL         SUSTENTABILIDADE 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                  CIDADANIA 
 

RESÍDUOS SÓLIDOS              LIXO 

Orientações Metodológicas: 

1º passo: Em folha já impressa pedir que escrevam o que conhecem sobre 
os conceitos acima. Diagnóstico conhecimento prévio. 
 
2º passo: Oriente os alunos para que pesquisem os conceitos em material 
didático na biblioteca e na internet. 
 
3º passo: Solicite a entrega por escrito dos conceitos prévios e científicos 
pesquisados. Posteriormente faça uma comparação dos resultados. 

 
4º passo: Realize com eles discussão em grupo sobre os conceitos de 
maneira que todos possam ampliar o conhecimento sobre o conteúdo. 
 

Professor: 
O objetivo principal desta atividade é diagnosticar e comparar as 
respostas dos alunos. Para isto, o conhecimento prévio será coletado 
em sala de aula, mas a atividade de pesquisa na internet e/ou livros 
poderá ser solicitada como atividade extraclasse. 
 



ATIVIDADE II 

 

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS 

 

Infelizmente nosso planeta é cada vez mais afetado por vários problemas 

ambientais, muitos deles provocados pelas ações humanas. Estes problemas 

afetam seriamente o meio ambiente, ou seja, a fauna, flora, solo, águas, ar e...as 

pessoas. 

Cotidianamente vemos na TV reportagens referentes a problemas 

socioambientais como aquecimento global, poluição e falta de água, buraco na 

camada de ozônio, lixões,desmatamento e queimadas das florestas entre outros. 

As atividades industriais causaram o aumento populacional nos centros 

urbanos e por consequência o aumento da poluição dos solos, águas e do ar. Os 

problemas urbanos são mais conhecidos devido à grande concentração de pessoas. 

Eles acontecem pela falta de conscientização e também pela falta de educação 

daqueles que poluem. 

Os problemas socioambientais do Brasil são muito parecidos com os de 

outros países, mas há problemas que são específicos de determinados lugares da 

Terra. 

 

Objetivos: 

 Identificar os diversos problemas socioambientais existentes em escala 

global e no município que residem; 

 Reconhecer a interdependência entre os diversos problemas 

socioambientais existentes e a influência da sociedade sobre eles; 

 Identificar as consequências dos mesmos sobre o meio ambiente e 

para a saúde da população; 

 Discutir os problemas existentes e as possibilidades de minimizá-los; 

 Produzir material a ser expostos aos demais membros da comunidade 

escolar. 

Materiais necessários: 

Livros didáticos, materiais impressos, internet, cartolina, banners usado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE III 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DO LIXO 

 
No início dos tempos, os primeiros homens eram nômades. Moravam em 
cavernas, sobreviviam da caça e da pesca, vestiam-se de peles e formavam 
uma população minoritária sobre a terra. Quando a comida começava a 
ficar escassa, eles se mudavam para outra região e os seus “lixos”, 
deixados sobre o meio ambiente eram logo decompostos pela ação do 
tempo (UFMG

1
apud VEJA, 1999, p. 60-62). 

                                                 
1
Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Administração e Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – GERESOL. Disponível em: <https://www.ufmg.br/proex/geresol/lixohistoria.htm>. Acesso 
em: 26 nov. 2014. 

Tão importante como identificar os atuais problemas socioambientais, suas 
causas e conseqüências é saber reconhecer que nem sempre foi assim e 
que é possível cada um de nós fazer um pouco em prol do meio ambiente. 
 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Após leitura do texto, solicite pesquisa em outros materiais 
(impressos, internet) sobre os problemas socioambientais existentes. 

 
2º passo: Determine um prazo e solicite a entrega por escrito dos problemas 
por eles pesquisados. 

 
3º passo: Discuta com eles sobre os problemas encontrados incentivando-os 
a falarem sobre as conseqüências destes para o meio ambiente e para a 
saúde da população. Incentive-os a falarem também sobre os problemas 
existentes no município que residem. 
 
4º passo: Divida a sala em grupos e solicite que eles selecionem os 
problemas socioambientais encontrados que são diferentes dentro das 
pesquisas e confeccionem cartazes para posterior exposição. 
 

Professor 
Incentive-os também a comentar sobre as possíveis contribuições 
necessárias de cada um para que estes problemas sejam minimizados. 
 



 

Objetivo: 

 Identificar que os problemas socioambientais existentes nos dias atuais 

tiveram início com a Revolução Industrial associada ao aumento da população e a 

urbanização. 

 

Materiais necessários: 

Texto impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionamentos: 

Exercício 1: Como eram chamados os grupos de pessoas que viviam em 

cavernas sobrevivendo da caça e pesca; quando a alimentação ficava escassa 

mudavam para outra região deixando seus “lixos” para trás? Nômades 

 

Exercício 2:Pensando na coleta seletiva dos dias atuais como poderíamos 

classificar o “lixo” deixado para trás pelos nômades? Resíduo/ lixo orgânico 

 

Exercício 3: Qual foi o marco histórico citado no texto que impulsionou e fez 

aumentar a produção de bens de consumo e  também a do lixo?Revolução Industrial 

 

Exercício 4: Na sua opinião para o meio ambiente a revolução industrial foi 

um problema? Por quê? Espera-se que o aluno reconheça que o aumento da 

                                                                                                                                                         
 

Orientações Metodológicas: 
 

1º passo: A sugestão é que distribua o texto e divida a sala em 6 grupos 
diferentes e solicitar que façam leitura silenciosa. 

 
2º passo: Após a leitura, peça a eles que oralmente façam as observações 
acerca dos pontos que acharam mais interessantes e que demarcam a 
história do “lixo”. 

 
3º passo: No quadro, anote os pontos levantados. 

 
4º passo: Em folha já impressa,solicite que respondam aos questionamentos 
abaixo. 
 



produção aliado ao consumo provocou danos ao meio ambiente, mediante ao 

acúmulo de resíduos. 

 

Exercício 5: O texto nos faz pensar que o acúmulo de lixo é um problema e 

que a solução começa quando o jogamos na lata de lixo. Em sua opinião o que mais 

podemos fazer para resolvê-lo? Espera-se que o aluno faça referência à redução, 

separação adequada e a reciclagem do lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE IV 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA 

 

Os atuais padrões de consumo, o aumento significativo da população nos 

últimos anos, associados ao excesso de produção e a escassez de recursos não 

renováveis e contaminação do meio ambiente, condiciona o ser humano a ser o 

maior predador do universo. 

A redução, a reutilização e a reciclagem dos produtos que simplesmente 

seriam considerados “lixo” deve ser repensada seriamente, pois são importantes 

alternativas para a diminuição da quantidade de resíduos, prolongando o tempo de 

vida dos aterros sanitários, economia de matéria-prima e energia, entre outras. 

Muitas são as definições para o lixo (resíduos sólidos) que podemos 

encontrar, mas de uma maneira geral são materiais provenientes das atividades 

humanas, que perderam seu valor original, deixando de serem considerados úteis 

para seus donos. 

No que se referem aos resíduos sólidos que aumentam significativamente 

nos últimos anos, a solução mais viável é a reciclagem, que deve ter a participação 

Professor 
Esta atividade fará com que os alunos percebam o quanto é importante 
nossa ação na redução dos resíduos e espera-se que fiquem curiosos de 
saberem mais dados sobre o assunto. 
 
 



da população em níveis cada vez maiores e o ambiente escolar é o local ideal para 

ocorrer à sensibilização e mudanças de atitudes. 

A coleta seletiva está baseada em um documento universal, a Agenda 21, 

que é a proposta mais consistente que existe de como alcançar o desenvolvimento 

sustentável, isto é, de como podemos continuar desenvolvendo nossos países e 

nossas comunidades sem destruir o meio ambiente e com maior justiça social. É um 

sistema de recolhimento de materiais recicláveis previamente separados na fonte 

geradora. 

 

Materiais necessários: 

Internet, livro didático, vídeos. 

 

Objetivos: 

 Levantar quais são os principais problemas socioambientais relacionados aos 

resíduos sólidos (lixo); 

 Conhecer mais sobre os resíduos sólidos: tais como origem, durabilidade, tipo 

de contaminação; 

 Conhecer mais sobre coleta seletiva: separação por material e cores; 

 Pesquisar sobre os 3Rs que são princípios de sustentabilidade: Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: - Inicie com o vídeo Educação Ambiental – Lixo acesso em 
https://www.youtube.com/watch?v=s846GukzIX4 Acesso em: 06/12/2014 
 
2º passo: Proponha pesquisa do assunto de maneira que os alunos 
aprofundem o conhecimento sobre os problemas socioambientais 
relacionados aos resíduos sólidos (lixo).   
 
3º passo: - Proponha também que pesquisem e conheça a origem, quanto 
tempo eles permanecem no meio ambiente e quais as contaminações 
provenientes depois de descartados inadequadamente no meio ambiente. 
 
4º passo: - Oriente e incentive-os, a saber, mais sobre a coleta seletiva, ou 
seja, sobre a separação dos resíduos sólidos e quais as cores padronizadas 
para cada uma deles.  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s846GukzIX4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 

1. Você tem percebido como acontece o descarte de biodegradáveis em sua 

cidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE V 

 

LEI 12.305/2010 

A Lei 12.305/2010 institui e normatiza a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, e nela fica claro que a responsabilidade do manejo dos resíduos sólidos 

deve se compartilhada entre todos, estimula à adequada disposição dos resíduos e 

avança muito na questão da reciclagem acabando com os chamados lixões. 

 

Objetivo: 

Professor  
Os links abaixo são sugestões que poderiam ser usadas nas aulas. 
 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/lixo.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=iigbby414uM 
http://www.youtube.com/watch?v=nuqoHEc3Im8 
http://www.youtube.com/watch?v=gg7ZXXtMJeg 
https://www.youtube.com/watch?v=gu-yJp_urd4 
https://www.youtube.com/watch?v=C5Ey1R_G5mA 
https://www.youtube.com/watch?v=8L1JjdklCrs 
https://www.youtube.com/watch?v=pvlncGoMboQ 

5º passo: - Solicite também pesquisa sobre os 3Rs (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar) que são princípios de sustentabilidade. Peça a eles que pesquise 
sobre o conceito de cada um e lembre-os de que há difusão de outros “Rs” 
e que se encontrados, por eles poderão fazer constar na pesquisa para que 
possam ampliar o conhecimento. 
 
6º passo: - Oriente-os a elaborar cartazes com o assunto da pesquisa para 
exposição da comunidade escolar. 
 

 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/lixo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=iigbby414uM
http://www.youtube.com/watch?v=nuqoHEc3Im8
http://www.youtube.com/watch?v=gg7ZXXtMJeg
https://www.youtube.com/watch?v=gu-yJp_urd4
https://www.youtube.com/watch?v=C5Ey1R_G5mA
https://www.youtube.com/watch?v=8L1JjdklCrs
https://www.youtube.com/watch?v=pvlncGoMboQ


 Conhecer a Lei 12.305/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE VI 

 

O PERIGO DA DOENÇA ESTÁ NO LIXO 

 

A doença da Dengue todos os anos é noticiada nas mais diversas mídias, na 

televisão, no rádio, internet e outros meios de comunicação e parece que a 

população não percebe que a solução para se acabar com esta doença está no 

descarte adequado do lixo e nos cuidados para se evitar água parada. O acúmulo de 

resíduos, o descuido com os vasos, calhas ou qualquer outro objeto que acumule 

água pode ocasionar doença da dengue que é transmitida pela picada do Aedes 

Aegypti, mosquito que mede menos de 1 cm, preto com listras e pontos brancos no 

corpo e nas pernas e que por ser de hábitos urbanos vive sempre por perto dos 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Antes de iniciar a discussão sobre a Lei nº 12.305/10 sugerimos 
que exiba os vídeos contidos nos links abaixo: 
1ª parte <http://www.youtube.com/watch?v=CBd7PWb1NlA> 
2ª parte<http://www.youtube.com/watch?v=Q1IZth6qnnw> 
3ª parte <http://www.youtube.com/watch?v=xM0IOorzB1w> 
 

2º passo: Solicitar que oralmente façam as observações acerca das 
mudanças previstas pela lei que apareceram no vídeo.  
 

3º passo: Discutir com eles a importância da lei para a manutenção do meio 
ambiente. 
 

4º passo: Solicitar que redijam um pequeno texto sobre o que aprenderam 
sobre a Lei 12305/10 para que seja exposto posteriormente a todos os 
alunos. 
 
 

Professor 

Os links abaixo é para aprofundar os conhecimentos sobre a Lei 12305/10, 
https://www.youtube.com/watch?v=RlYv4Om1ksI 
https://www.youtube.com/watch?v=NMJ48Eq3Zlo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CBd7PWb1NlA
http://www.youtube.com/watch?v=Q1IZth6qnnw
http://www.youtube.com/watch?v=xM0IOorzB1w
https://www.youtube.com/watch?v=RlYv4Om1ksI
https://www.youtube.com/watch?v=NMJ48Eq3Zlo


seres humanos. Vivem preferencialmente dentro dos quintais, aterros sanitários e 

lixões, onde a fêmea deposita seus ovos nos recipientes que acumulam água limpa 

parada, dando origem a outros mosquitos. 

A participação de todos continua sendo decisiva para o combate à dengue, 

pois cerca de 80% dos focos do mosquito são encontrados nos quintais das cidades. 

Por ser um mosquito silencioso, a pessoa pode não perceber que está sendo 

picada. 

Não é a única doença causada pelo acúmulo de lixo, mas é a que vem 

apresentando cada vez mais casos no Brasil e chamando a atenção das 

autoridades. 

 

Objetivos: 

 

 Propor pesquisa sobre os dados da doença da Dengue; 

 Conhecer mais sobre os procedimentos corretos para evitar a doença da 

dengue causada pelo mosquito Aedes Aegypti; 

 Identificar vetores e outras doenças causadas pelo inadequado acúmulo de 

lixo. 

Material necessário: 

Internet, materiais impressos (livros, jornais,revistas), cartolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas: 

1º passo: A sugestão é que se trabalhe em grupo. Divida a sala em 6 

grupos e proponha pesquisa sobre o assunto. Cada dois grupos farão 

pesquisa sobre um mesmo conteúdo, ou seja, 2 grupos ficarão 

responsáveis de levantar dados sobre a doença, 2 sobre os procedimentos 

para evitá-la e os 2 últimos sobre outros vetores e doenças causadas pelo 

acúmulo inadequado de lixo.  

 

2º passo: Incentive-os a discutirem em sala sobre os resultados da 

pesquisa para que conheçam todos os assuntos pesquisados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Questionamentos: 

1º exercício: Você sabe quais as medidas adequadas para combater o 

mosquito da dengue?  

 

2º exercício:Você sabe de outras doenças que são causadas por acúmulo 

inadequado de lixo? 

3º exercício: O órgão competente do seu município tem promovido 

campanhas de remoção do lixo para o combate à dengue? 

 

4º exercício:O município tem informado à comunidade sobre a doença? 

 

ATIVIDADE VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 

Antes de investigar como funciona a coleta dos resíduos sólidos do seu 

município, solicitar que os alunos preencham o questionário socioambiental 

contido no Anexo I, que objetiva diagnosticar o grau de comprometimento 

dos alunos e/ou família sobre a separação e coleta do município que reside.   

Depois de conhecer a realidade de seu município, analise os resultados, 

faça um levantamento da porcentagem de participação do aluno e/ou família 

sobre a separação e coleta dos resíduos sólidos nas suas residências, 

discuta com eles os motivos da participação ou não. Neste momento, 

destacar a importância da atuação deles na promoção de uma cidade 

mais limpa, saudável e um mundo melhor. 

 

 

3º passo: Oriente-os e incentive-os a elaborem cartazes para posterior 

exposição a comunidade escolar. 

 

4º passo: Para assimilar o assunto aplique a atividade abaixo sobre o 

conteúdo. 

 



 

 

Conhecendo a coleta dos resíduos sólidos no município de Ibaiti 

 

O primeiro momento desta atividade se dará através de uma entrevista com 

a responsável pelo serviço no município, com aplicação de questionário elaborado 

pela professora PDE (Anexo II), onde os alunos buscarão o maior número de 

informações possíveis. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal, de ônibus, fazer um estudo de 

campo visitando o local para onde são levados os resíduos do município. Na 

oportunidade os alunos farão questionamentos sobre a coleta dos resíduos, 

abordando: participação da comunidade na separação, quantidade diária produzida 

pelo município, destino, quantidade de pessoas que trabalham na coleta, e outros 

dados. Os alunos também irão fotografar e posteriormente construir um painel 

ilustrado com as fotos tiradas do lugar. 

 

 

Objetivos: 

 Identificar qual o grau de comprometimento dos alunos em relação à 

separação do lixo e coleta seletiva no município. Isto será feito por meio da 

análise do questionário socioambiental aplicado para eles antes do estudo de 

campo. 

 Identificar como funciona a coleta dos resíduos no município de Ibaiti; 

 Levantar dados sobre a coleta de resíduos no município; 

 Conhecer o local destinado ao material coletado no município; 

 Elaborar painel com as fotografias tiradas no local para exposição futura. 

 

Material necessário: 

Questionário socioambiental contido anexo I, Questionário impresso 

elaborado pela professora PDE (Anexo II) para aula de campo, caneta, celular com 

câmera, câmera fotográfica e cartolina para elaboração dos painéis, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício: Após a aula de campo responda as questões abaixo. 

 

1. Em que sistema funciona a coleta de resíduos no seu município? 

Atende o que normatiza a Lei 12305/10? 

2. A que distância da cidade está o local reservado para a destinação do 

material coletado? 

3. O que existe nas proximidades? (vegetação, pessoas morando, 

plantações, pastos). 

4. Quantas pessoas trabalham com a coleta dos resíduos no seu 

município? 

5. Quais equipamentos de proteção você percebeu sendo usado pelos 

trabalhadores? 

6. Qual a quantidade de lixo que é depositada diariamente pela população 

do município? Calcule a quantidade média de resíduos produzida por habitante e 

população no período de um mês.  

Orientações metodológicas: 
1º passo: Para diagnóstico do comprometimento dos alunos com a 
separação e coleta dos resíduos sugerimos a aplicação do questionário 
socioambiental (Anexo I) para depois fazer a aula de campo. 
 
2º passo: Converse com os alunos sobre a importância da entrevista e da 
aula de campo para o trabalho que farão depois, peça que observem e 
anotem todos os dados possíveis; e fotografe tudo que julgarem importante 
para o trabalho. 
 
3º passo: Distribua a eles o questionário já elaborado para este fim de 
maneira que tenham as perguntas prontas para a entrevista com a 
responsável pelos resíduos no município. 
 
4º passo: Após a entrevista e o estudo de campo, discuta com os alunos os 
dados levantados e os oriente na elaboração de cartazes sobre o assunto. 
 
5º passo: Selecione com os alunos as melhores fotos para que sejam 
impressas e construa painel para exposição comunidade escolar. 
 
6º passo: Analise os dados do questionário socioambiental (Anexo I) 
aplicados aos alunos. Converse com eles sobre eventual mudança de 
atitude após a visita ao local e elabore gráficos com as respostas. 
 

 
 
 
 



7. Após conhecer sobre a coleta de resíduos de seu município, está 

disposto a mudar seu procedimento quanto a separação e coleta do lixo? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE VIII 

 

Atitudes corretas por um mundo melhor! 

 

De acordo com Gadotti (2009,p. 66-68): 

 
 
A educação sustentável não se preocupa apenas com a     relação saudável 
com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do que fazemos 
com a nossa existência, a partir da vida cotidiana.  
[...] 
A EDS deve ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores 
que orientam e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente 
suas vidas. 

 

A educação ambiental voltada para a sustentabilidade deve promover 

atitudes que beneficiam o meio ambiente e promova a cidadania. Os sujeitos 

envolvidos com a aprendizagem devem se sensibilizar a ponto de almejar mudar o 

mundo sob todos os pontos de vista e buscar a igualdade entre as pessoas. 

 

Material necessário: 

Livros, textos impressos, vídeos. 

 

Objetivos: 

 Pesquisar na internet e materiais impressos sobre atitudes que contribuem 

para um mundo melhor. 

Professor! 
Para por em prática esta atividade sugerimos que faça contato 
antecipado com a pessoa responsável pelo serviço no município 
para que seja possível a entrevista e o estudo de campo. 
 



 Discutir quais os benefícios que as atitudes corretas trazem para o meio 

ambiente e para a população; 

 Elaborar cartazes com o conteúdo pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE IX 

 

 Valores Humanos 

 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Exiba para eles, a sua escolha e critério, um vídeo que demonstre 
atitudes que devemos ter para um mundo melhor. 
 
2º passo: Solicite pesquisa sobre as atitudes corretas que as pessoas devem 
ter para contribuir para um mundo melhor. As atitudes também podem ser 
para com as pessoas. 
 
3º passo: Discuta com os alunos a importância destas atitudes para o meio 
ambiente e para a boa convivência entre as pessoas. 
 
4º passo: Oriente e elabore com os alunos cartazes com conteúdo 
pesquisado e peça a eles que socializem as atitudes que mais chamaram a 
atenção. 
 
5º passo: Após a confecção guarde o cartaz para exposição comunidade 
escolar. 
 

Professor 
Para aprofundamento do assunto sugere-se os links abaixo: 
 
http://meumundosustentavel.com/noticias/dez-atitudes-domesticas-%E2%80%93-
ecologicamente-corretas/ 
http://planetaagora.blogspot.com.br/2009/05/100-ideis-para-uma-vida-
ecologicamente.html 
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI69317-15546,00.html 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_268566.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=-3nHBuKlJNY 
http://www.youtube.com/watch?v=Lfqv62K-Bxs 
http://www.youtube.com/watch?v=QpjfZwGLI1A 
http://www.youtube.com/watch?v=KlK4t8sBwjI 
 

 
 

http://meumundosustentavel.com/noticias/dez-atitudes-domesticas-%E2%80%93-ecologicamente-corretas/
http://meumundosustentavel.com/noticias/dez-atitudes-domesticas-%E2%80%93-ecologicamente-corretas/
http://planetaagora.blogspot.com.br/2009/05/100-ideis-para-uma-vida-ecologicamente.html
http://planetaagora.blogspot.com.br/2009/05/100-ideis-para-uma-vida-ecologicamente.html
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI69317-15546,00.html
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_268566.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=-3nHBuKlJNY
http://www.youtube.com/watch?v=Lfqv62K-Bxs
http://www.youtube.com/watch?v=QpjfZwGLI1A
http://www.youtube.com/watch?v=KlK4t8sBwjI


Em uma sociedade que impera o capitalismo desenfreado e o “ter” em 

detrimento do “ser” é muito importante conhecer os valores humanos. 

Valores Humanos são aqueles inerentes a pessoa humana e que alicerçam 

o caráter e a personalidade delas. A ausência destes valores é que causam muitos 

dos problemas existentes no meio ambiente hoje. No ambiente escolar está 

personificada na indisciplina, desinteresse, falta de respeito e no uso de drogas. 

Por falta deles estamos vivendo tempos críticos imperando a violência, a 

falta de amor, a corrupção. As relações sociais estão cada vez mais embasadas no 

medo e no engano, onde as pessoas preferem os relacionamentos estabelecidos à 

distância em detrimento das pessoais. Não é notório o aumento do uso das redes 

sociais?  

A felicidade das pessoas está alicerçada nos desejos e vê a realização desta 

no ato de consumir, cada vez mais, pois o valor dela será representado pelo que tem 

e não pelo que é. Já reparou como a mídia está organizada para isso? 

Resgatar estes valores não é tarefa fácil, mas sabemos da importância deles 

para a existência de um melhor. 

 

Objetivos: 

 Despertar o reconhecimento da importância de cuidar de si mesmo, da 

sala de aula, da escola e de todas as pessoas que convivem ao seu redor. 

 Adquirir uma consciência dos valores morais e éticos, criando assim 

uma cultura de paz e de preservação do meio ambiente; 

 Sensibilizar para como viver bem na sociedade; 

 Capacitar o indivíduo para refletir sobre os seus atos e a interferência 

dele no todo planetário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas: 

1º passo: Inicie perguntando se conhece algum/alguns dos valores humanos e 
apresente aos alunos o conceito de valores humanos. 
 

2º passo: Anote no quadro os valores citados por eles e apresente outros. 
 

3º passo: Trabalhe em forma de dinâmica alguns destes valores. Você 
escolhe os mais importantes para a sua turma. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.centrodeestudos.org/valores-humanos/ 

 

 

 

 

ATIVIDADE X 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS: da teoria a prática 

 

Ao se pensar a construção do conhecimento como fim da prática educativa, 

é de fundamental importância à inserção de novas estratégias metodológicas 

visando estimular a participação dos discentes nesta construção. 

De acordo com Dias (2004, p.124) “precisamos utilizar todos os recursos 

pedagógicos disponíveis, mas acentuar devidamente as atividades práticas, uma 

vez que a EA pressupõe ação!”. 

A abordagem teórica de determinada temática alternada a prática pode ter 

um significado diferente para o aluno e é por isso que se opta pelo trabalho com 

Professor: 
Não há como proceder a Educação ambiental sem a introdução dos 
valores humanos. Não há possibilidade de um mundo melhor sem o 
exercício, se não de todos, de alguns desses valores, que por sinal 
fazem falta no ambiente escolar: Amor, Dedicação, Paciência, 
Verdade, Honestidade, Igualdade, Amizade, Responsabilidade, 
Perseverança, Determinação, Gratidão, Não violência, União, 
Contentamento entre outros. 
 

Para trabalhar este conteúdo sugerimos os links abaixo para pesquisa: 
 
http://www.valoreshumanos.org/index.php/br/ 
http://www.projetovaloreshumanos.com.br/?secao=index2 
http://www.cincominutos.org/ 
http://www.centrodeestudos.org/valores-humanos/ 

 
 

 
 

http://www.projetovaloreshumanos.com.br/?secao=meta

foras1-2 

 

4º passo: Solicite que redijam pequeno depoimento sobre quais os valores 
que mais gostaram e quais estão dispostos colocar em prática. 
 

5º passo: Elaborar cartazes com os depoimentos escritos e expor para a 
comunidade escolar. 
 

http://www.projetovaloreshumanos.com.br/?secao=index2
http://www.cincominutos.org/
http://www.centrodeestudos.org/valores-humanos/


oficinas pedagógicas buscando contextualizar o que foi estudado e promover 

aprendizagens mais significativas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Geografia (PARANÁ, 2008, 

p.19) “[...] nestas diretrizes a concepção de conhecimento considera suas 

dimensões científica, filosófica e artística, enfatizando-se a importância de todas as 

disciplinas”. 

 

Oficina 1 - Compostagem: aproveitando o resíduo orgânico 

 

Do total de resíduo sólido (lixo) brasileiro em média 52,5% é orgânico e seu 

melhor aproveitamento seria com o preparo da compostagem. 

O resíduo orgânico tem origem vegetal ou animal, ou seja, todos os 

provenientes dos seres vivos. São os derivados carnes, vegetais, frutos, cascas de 

ovos, papel, madeira, ossos, sementes, podas de árvores, folhas, tudo se aproveita 

neste processo. 

Este tipo de “lixo” precisa ser tratado com todo cuidado, pois pode gerar 

conseqüências indesejadas para os seres humanos como, por exemplo, mau cheiro, 

desenvolvimento de bactérias e fungos, aparecimento de ratos e insetos. Nestes 

casos, várias doenças podem surgir, através da contaminação do solo e da água. 

Ao se pensar nesta prática objetiva-se que os alunos aprendam a 

importância de separar estes resíduos dos demais que são recicláveis e a 

possibilidade de fazer com eles a compostagem em casa, em um pequeno 

recipiente ou até em terreno baldio juntamente com a comunidade local. Instigar 

inclusive a possibilidade de se fazer uma horta comunitária, evitando-se assim o 

material ir para um aterro sanitário. 

 

 

ETAPAS PARA COMPOSTAGEM: 

 Escolha do local; 



 Local de fácil acesso; 

 Próximo a uma fonte de água (para facilitar a rega); 

 Local para armazenamento temporário dos resíduos antes da compostagem. 

 

APRENDENDO A FAZER UMA COMPOSTEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor  
Os textos: Etapas de uma composteira, aprendendo a fazer uma 
composteira e o gráfico está disponibilizado no endereço abaixo e 
contem outras informações sobre o resíduo orgânico. Fazem parte de um 
Programa de governo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do 
Paraná. 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/cors/kit_res_5_organico
.pdf>  Acesso em: 14/10/2014 
 



Objetivos: 

 Construir uma composteira; 

 Compreender que o lixo orgânico pode ser reaproveitado; 

 Reaproveitar os restos de alimentos produzidos em casa; 

 Aprender a fazer a compostagem; 

 Praticar a colaboração entre alunos. 

 

Material necessário: 

Composteira (reaproveitar vasos, latas, latões, tábuas, caixotes outros) 

existentes em casa a serem identificados pelos alunos, resíduo de origem orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina 2 – Uso de óleo vegetal (de cozinha) 

 

A intenção desta oficina é promover a reciclagem do óleo de cozinha e 

conscientizar o aluno de que além de promover o desenvolvimento sustentável 

colaborando com a manutenção do meio ambiente, poderá também ser fonte de 

alguma renda para a sua família. 

Professor 
Se houver espaço para fazer uma composteira na escola fica a sugestão 
de fazê-la com os alunos para envolvê-los ainda mais no processo e 
aproveitar os resíduos que sobram da merenda. 
 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Converse com eles sobre a importância de separar os resíduos 
orgânicos dos demais que podem ser coletados para reciclagem. 
 
2º passo: Pesquise com os alunos como fazer adequadamente uma 
compostagem e os eventuais problemas oriundos deste processo quando 
não for conduzido adequadamente. 
 
3º passo: Levante junto com os alunos a quantidade média/dia dos resíduos 
orgânicos produzidos e coletados pelas casas. 
 
4º passo: Incentive-os a fazer uma composteira em casa e uma pequena 
horta. 
 
 
 



Usado no nosso dia-a-dia o óleo de cozinha, é lançado no lixo ou na pia indo 

para a rede de esgoto ou fossa contaminando o solo e conseqüentemente a água. 

Ao analisarmos que todas as residências e muitos estabelecimentos comerciais 

fazem uso do produto e que em muitas cidades não há ainda um posto de coleta, a 

produção de sabão é uma das alternativas para o reaproveitamento do óleo que não 

serve para cozinhar. 

Desde antigamente era costume de nossas avós utilizarem-se de 

conhecimento “científico” para produzir sabão através da reciclagem do óleo de 

fritura (banha naquela época) e economia no orçamento doméstico. Nos dias de 

hoje, com o aumento do consumo do produto a melhor forma de descartar o óleo de 

cozinha é transformando-o em sabão ou doando para entidades que poderão 

aproveitá-lo gerando renda e melhoria na qualidade de vida de todos.  

Para se ter noção do prejuízo: 1 litro de óleo é capaz de contaminar cerca de 

1 milhão de litros de água, que é o suficiente para o consumo de uma pessoa 

durante 14 anos. 

 

 

Objetivos: 

 Conhecer a possibilidade de se fazer sabão com o óleo de cozinha; 

 Incentivar os alunos a arrecadarem em suas casas e vizinho óleo de cozinha 

usado; 

 Instigar o aluno a atitude sustentável por meio da reciclagem do óleo de 

cozinha. 

 

Material necessário: 

Óleo de cozinha usado, Recipientes para o molde do sabão (embalagens 

longa vida), 1 pedaço de madeira (reutilizar);1 par de luvas para lavar louças;1 

máscara descartável;óculos de proteção;1 balde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita de sabão caseiro 

Material utilizado 

4 litros de óleo vegetal pós-consumo; 

2 litros de água; 

½ copo de sabão em pó; 

I kg de soda cáustica; 

5 ml de óleo essencial (opcional) 

 

Como preparar 

 Dissolver o sabão em pó em ½ litro de água quente; 

 Dissolver a soda caustica em 1 e ½ litro de água quente; 

 Adicionar lentamente as duas soluções ao óleo; 

 Mexer por 20 minutos; 

 Adicionar essência (opcional); 

 Despejar em formas; 

 Retirar da forma no dia seguinte; 

 Depois de pronto, deixar o sabão de molho em água num recipiente 

para que a soda cáustica neutralize e não prejudique as mãos do usuário. 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Solicite que os alunos coletem o óleo de cozinha em casa ou 
junto aos seus familiares e tragam para a escola. Não se esqueça de 
marcar a data. 
 
2º passo: Após reunir os alunos e materiais necessários, comente com 
eles sobre os perigos de se fazer uso do produto soda (se necessário 
chame uma professora de química) para conversar com eles. Procure 
apoio de uma Agente I da escola para a produção. 
 
3º passo: Após a produção do sabão faça a doação de um pedaço aos que 
se interessarem, incentivando-os a disseminarem a idéia entre os seus 
familiares. Dê a eles a receita por escrito para que levem para casa. 
 



 

    

                      Fonte: http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16_azul.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oficina 3 – Utilizando Sacolas Retornáveis 
 

Qual a proposta desta oficina para a educação ambiental? 

Ao substituirmos a sacola plástica por uma retornável é evidente que o meio 

ambiente agradece, pois os benefícios das sacolas retornáveis são os mais diversos 

tais como: economizar energia e água na produção, reduzir a poluição produzida na 

confecção da mesma, redução do uso de sacolas de papel e por conseqüência 

redução do corte de árvores, diminuição da contaminação das águas e solos, morte 

das espécies marinhas e silvestres por asfixia.O melhor benefício das sacolas 

Professor 
Todos os dados usados aqui foram retirados do site Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. Para 
obter mais informações sobre a reciclagem do óleo de cozinha 
acesse o novamente.  
<http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16
_azul.pdf> Acesso em:  14 nov. 2014. 
 
Links recomendados: 

http://www.viladoartesao.com.br/blog/2011/09/atitude-sustentavel-e-fazer-
sabao-caseiro-aprenda-como/ 
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/438-aprenda-a-fazer-
sabao-com-oleo-de-cozinha-usado.html 
http://www1.portoweb.com.br/pwverde/default.php?reg=2&p_secao=9 
http://pga.pgr.mpf.mp.br/praticas-sustentaveis/sabao 
 

 

http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16_azul.pdf
http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16_azul.pdf
http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16_azul.pdf
http://www.planetareciclavel.com.br/desperdicio_zero/kit_res_16_azul.pdf
http://www.viladoartesao.com.br/blog/2011/09/atitude-sustentavel-e-fazer-sabao-caseiro-aprenda-como/
http://www.viladoartesao.com.br/blog/2011/09/atitude-sustentavel-e-fazer-sabao-caseiro-aprenda-como/
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/438-aprenda-a-fazer-sabao-com-oleo-de-cozinha-usado.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/438-aprenda-a-fazer-sabao-com-oleo-de-cozinha-usado.html
http://www1.portoweb.com.br/pwverde/default.php?reg=2&p_secao=9
http://pga.pgr.mpf.mp.br/praticas-sustentaveis/sabao


retornáveis é justamente porque é retornável e num mundo com aproximadamente 7 

bilhões de pessoas, não é admissível que o descarte continue no mesmo patamar. 

Sem contar a poluição visual que isto representa.Já existem muitas associações e 

fundações que incentivam o uso destas sacolas e leis que proíbem o uso das 

sacolas de plásticos. 

 
Objetivos: 

 

 Conscientizar os alunos da importância de reduzir o uso de sacolas plásticas; 

 Estimular os alunos e/ou família a usar as sacolas retornáveis; 

 Levantar o número mensal (média) de sacolas plásticas que eles reduziriam 

ao utilizar a sacola retornável. 

Material necessário 

Sacola em tecido de algodão cru (pode ser substituída por outra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Questione os alunos se eles fazem idéia do que acontece com as 
sacolinhas que levam diariamente para casa. Reaproveitam-se ou não. 
 

2º passo: Levante com os alunos a média mensal de sacolinhas plásticas 
descartadas pela família no período de um mês. 
 

3º passo: Busque parcerias com empresas que já disponibilizam sacolas 
retornáveis para distribuir aos alunos ou faça você mesmo com ajuda dos 
alunos. 
 

4º passo: Conscientize-os da necessidade de se utilizar a sacola, dos 
benefícios trazidos por esta atitude e distribua uma sacola retornável para que 
eles a utilizem durante um período. Programe e determine um prazo fim para o 
uso e pesquisa. 
 

5º passo: Ao fim do prazo, faça um diagnostico através de um exercício o 
número de alunos que fez uso da sacola e o porquê da utilização ou não, 
buscando compreender os motivos que os levaram a fazer uso ou não delas. 
 

6º passo: Solicite por escrito qual a importância desta oficina na vida deles e 
qual postura assumirá a partir de agora; 
 
7º passo: Tabular o resultado da utilização ou não das sacolas e os motivos 
que os levaram a isto, e demonstrar através de gráficos. 

 
 



 
 

Para pensar! 

Uma família que usa 7 sacolas plásticas por semana, 28 sacolas plásticas por mês, 
336 sacolas plásticas por ano, deixa de fazê-lo ao adquirir e passar a usar uma 
sacola retornável. Dez famílias deixariam de descartar 3.360 sacolinhas plásticas 
por ano, caso passe a usar sacolas retornáveis. Isto se usasse apenas uma por dia! 
 
 

 
Questionamentos: 
 
1. Você utilizou a sacola retornável durante o período programado? Qual 

o motivo? 

2. Qual a importância dessa oficina para você? 

3.  No que se refere ao uso da sacola retornável, qual postura pretende 

aderir a partir de agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oficina 4 - Reutilização de objetos 
 

Esta oficina almeja conscientizar os alunos de que existem muitos objetos 

que podem com criatividade ter outra finalidade, ou seja, que podem ser reutilizados 

Professor 
Após a conscientização dos benefícios da sacola retornável e a 
distribuição, a sugestão é que os deixem livres para utilizá-las ou não, 
afim de que possamos detectar qual o nível de comprometimento que 
eles têm com o meio ambiente e quais as justificativas que possam ter 
para a não utilização. 
 
Sites sugeridos sobre o assunto: 
http://www.companhiadaembalagem.com.br/noticias/80-as-sacolas-retornaveis-e-os-
seus-melhores-beneficios-para-a-sociedade.html 
http://www.funverde.org.br/blog/sacolas/projeto-sacola-retornavel/ 
http://www.greensense.com.br/nossos-produtos/sacolas-ecologicas 
http://meumundosustentavel.com/assuntos/guias-verdes/sacolas-retornaveis/ 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-vida-sem-sacolas-plasticas-imp-,722415 
http://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2014/10/07/lei-que-proibe-
sacolinhas-plasticas-e-legal-diz-tj-sp.htm 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-03-10/mais-de-60-das-capitais-
brasileiras-proibem-uso-de-sacolas-plasticas-em-supermercados 
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/luta-contra-as-sacolas-plasticas-e-mundial 

http://www.companhiadaembalagem.com.br/noticias/80-as-sacolas-retornaveis-e-os-seus-melhores-beneficios-para-a-sociedade.html
http://www.companhiadaembalagem.com.br/noticias/80-as-sacolas-retornaveis-e-os-seus-melhores-beneficios-para-a-sociedade.html
http://www.funverde.org.br/blog/sacolas/projeto-sacola-retornavel/
http://www.greensense.com.br/nossos-produtos/sacolas-ecologicas
http://meumundosustentavel.com/assuntos/guias-verdes/sacolas-retornaveis/
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-vida-sem-sacolas-plasticas-imp-,722415
http://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2014/10/07/lei-que-proibe-sacolinhas-plasticas-e-legal-diz-tj-sp.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2014/10/07/lei-que-proibe-sacolinhas-plasticas-e-legal-diz-tj-sp.htm
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-03-10/mais-de-60-das-capitais-brasileiras-proibem-uso-de-sacolas-plasticas-em-supermercados
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-03-10/mais-de-60-das-capitais-brasileiras-proibem-uso-de-sacolas-plasticas-em-supermercados


ou reciclados de outra maneira, com outro fim. Além de deixar a casa com aparência 

única e criativa faz muito bem ao meio ambiente e ainda pode gerar alguma renda. 

Uma alternativa muito interessante é reutilizar lixo doméstico, como garrafas 

e embalagens, para fazer novos objetos, úteis e bonitos. Opte por essa idéia e jogue 

menos coisas fora. 

No Brasil atualmente existem cerca de 8,5 milhões de artesãos que 

movimenta em média 50 milhões de reais por ano, muitos vivendo exclusivamente 

da atividade que dá lucro e prazer. (OLIVETTE, 2014) 

Na internet existem muitos sites e blogs que ensinam passo a passo a fazer 

artesanato que vão desde um brinquedo até móvel para casa e também dicas 

superinteressantes para quem quer aprender a ganhar algum dinheiro com os 

resíduos sólidos. 

 
 

Objetivos: 

 Conscientizar os alunos da possibilidade do reaproveitamento de 

resíduos sólidos; 

 Promover reciclagem e reaproveitamento de objetos visando incutir nos 

alunos a idéia de que muitas coisas que jogamos fora é material utilizado que 

pode gerar lucro; 

 Ensinar algumas técnicas de artesanato para que possam reaproveitar 

os objetos trazidos por eles. 

 
Material necessário: 

Tambor de massa corrida, latas de tintas vazias, garrafas e litros de vidros, 

vidros de vários tamanhos, garrafas pet, latas de diversos tamanhos, porta-retrato 

velho, tecidos, papel, tintas, colas, pedras, pedaços espelhos, revistas, fios de nylon, 

objetos diversos a serem trazidos pelos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientações Metodológicas: 
1º passo: Mostre a eles fotos retiradas da internet de materiais que foram 
reciclados por artesãos e usem alguns deles para embasar o trabalho em sala 
de aula. Separe antecipadamente alguns objetos que possam ser trabalhados 
com eles. 
 

2º passo: Solicite aos alunos que traga de casa algum objeto que possa ser 
reaproveitado, ou seja, utilizado para outro fim. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA 5 – Bazar solidário 

 

Esta oficina também pode ser chamada de bazar da troca e tem como 

objetivo incentivar os alunos a praticarem o desapego e fazer amizades. 

Para um mundo mais justo e com melhor qualidade de vida será necessário 

que haja alguma renúncia no consumismo deixando de comprar algo supérfluo e 

que se pratique a solidariedade. Na atualidade as coisas ficam obsoletas numa 

velocidade que surpreende, seja por que estragam ou porque caem da moda, 

deixando de ser vista como utilizável e muito do que jogamos fora pode ser 

aproveitado por outra pessoa. Ao comprar procure por coisas que possuam maior 

durabilidade e que seja funcional, evite levar embalagens para casa. O consumo 

consciente colabora com o meio ambiente. 

 

Objetivo:  

 Trocar objetos que ficaram guardados e que ainda possam interessar a 

um amigo. 

 Identificar se o aluno entendeu a importância dos valores humanos 

como amizade e solidariedade. 

Professor 

Abaixo alguns links para aprofundamento do assunto e dicas de 

artesanato: 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,artesanato-ja-movimenta-r-50-bilhoes-por-
ano-no-brasil-e-envolve-8-5-milhoes-de-pessoas,2507,0.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8 
https://www.youtube.com/watch?v=ys31YI-sQ1E 
 

 

3º passo: Existe a possibilidade de alguns objetos diferentes dos 
apresentados serem trazidos pelos alunos, pesquise junto com eles alguma 
maneira de transformá-lo. 
 

4º passo: Ensine algumas técnicas usadas para fazer os trabalhos e com a 
colaboração da professora de Arte promova a aprendizagem. 
 

5º passo: Exponha o resultado ao fim do projeto o resultado da oficina com os 
materiais confeccionados. 
 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,artesanato-ja-movimenta-r-50-bilhoes-por-ano-no-brasil-e-envolve-8-5-milhoes-de-pessoas,2507,0.htm
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,artesanato-ja-movimenta-r-50-bilhoes-por-ano-no-brasil-e-envolve-8-5-milhoes-de-pessoas,2507,0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8


 

Material necessário: 

Carteiras disponibilizadas em um local, objetos diversos trazidos pelos 

alunos, etiquetas ou fitas adesivas para marcar os nomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas 
1º passo: Marque uma data para o evento que será no ambiente escolar. 
 
2º passo: Solicite que os alunos tragam de casa algum objeto que esteja 
abandonado, sem uso para trocar com outro que se interesse por ele. 
 
3º passo: Organize a sala de modo que os objetos fiquem expostos e os 
donos fiquem ao lado. Faça um sorteio dos nomes para ver a ordem de 
quem propõe a troca, que deve acontecer pelo menos uma vez. 
 
3º passo: Perguntar a eles qual a sensação de se desfazer de alguma 
coisa sem jogá-lo no lixo e se percebem algum dos valores humanos já 
aprendidos anteriormente nesta ação de troca ou doação. 
 

Caro Professor da Rede Estadual de ensino do Estado do Paraná: 
Ao se pensar neste projeto como instrumento de capacitação dos 
alunos em Educação Ambiental levando-os a apreenderem os 
conceitos que a norteiam, tinha em mente muito mais que a tentativa 
de “salvar o planeta”.  
Almejo com este projeto sensibilizá-los para o adequado manejo dos 
resíduos, mas penso que a Educação Ambiental deve ensinar nossos 
alunos muito mais que jogar devidamente o “lixo” na lata de lixo, deve 
ensinar valores e atitudes que possam torná-los pessoas melhores, 
deve educar para a vida, para a convivência com as pessoas, para a 
solidariedade, para bem conviver na sociedade. 
 
 
 
 
 

Professor  
Antes de iniciar a oficina exibir para os alunos o vídeo História das 
coisas – Versão brasileira, para que depois entendam qual a 
importância de doar coisas no bazar. O vídeo está disponível no 
endereço <http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw> Acesso 
em 23 nov. 2014. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
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ANEXO I 

 

Aplicação de questionário socioambiental com questões relativas à separação do 

lixo e coleta seletiva do município de Ibaiti. 

 

Identificação  

Nome:  

Idade:  

Bairro onde mora:  

Quantidade de pessoas que moram com você: 

 

1º No seu município de residência há Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos? 

( ) sim  ( ) não 

 

2º No caso de resposta afirmativa, você sabe em quais dias da semana há coleta em 

sua rua? 

( ) sim  ( ) não 

 

3º Quando vai ao supermercado ou mercearia você leva uma sacola de tecido ou 

similar, para trazer as compras para casa? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

4º Quando vai fazer compra em uma loja você deixa as embalagens para que a ela 

faça o descarte das mesmas? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

5º Ao caminhar pela rua ou outro lugar e não tem lixeira próxima do local onde está 

você guarda seu lixo para depositá-lo em lugar adequado (lixeira) que encontrar? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

6º O lixo produzido no interior do carro, você guarda para descartá-lo somente 

quando passar por uma lixeira ou chegar a sua residência? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 



 

7º Em sua casa, as caixas de leite, sucos e atomatados são limpos e secos antes de 

ser armazenados? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

8º Em sua casa é comum reutilizar embalagens para um segundo uso tais como 

potes de sorvetes, margarina, vidros e garrafa PET entre outros?  

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

9º Em sua casa, os vidros: garrafas, copos, vidros de conserva, potes e embalagens 

são limpos e depois de separados encaminhados para a reciclagem? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

10º Em sua casa, o papel em geral: jornais, revistas, cadernos, envelopes, caixas e 

cartazes, são separados, embalados e encaminhados para reciclagem? 

( ) sempre ( ) nunca ( )às vezes 

 

11º Em sua casa, os materiais de plástico são limpos, separados e encaminhados 

para reciclagem? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

12º Em sua casa, o metal: potes, lata de alimentos e bebidas, material de ferro, 

alumínio e outros são separados e encaminhados para reciclagem? 

( ) sempre ( ) nunca ( ) às vezes 

 

13º Costuma doar coisas que não tem mais serventia a você e sua família? 

( ) sempre  ( ) nunca  ( ) às vezes  

 

 

 Adaptado do trabalho do Professor Delmar Almeida Gonçalves PDE2009. 

 
 

 

 



ANEXO II 

 

Questionário elaborado pela professora PDE para levantamento de dados dos 

alunos junto ao responsável pelo serviço de coleta no município. 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:______________________________________________________________ 

Função:_____________________________________________________________ 

 

1º Como funciona o serviço de coleta de resíduos no município de Ibaiti? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2º Qual o destino dos resíduos coletados no município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3º A que distância da cidade encontra-se o lugar de destino dos resíduos coletados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4º O serviço atende as normas da Lei 12305/10 – Lei dos resíduos sólidos? 

___________________________________________________________________ 

5º Qual a porcentagem dos resíduos sólidos recicláveis é coletado hoje no 

município? O que acontece com o restante que não é coletado? 

___________________________________________________________________ 

 

6º Quais as ações da Prefeitura Municipal para o funcionamento da logística reversa 

no município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



7º Como vem sendo feito a divulgação do serviço de coleta seletiva no município? 

Quais os meios de comunicação têm sido usados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8º Quantos funcionários cadastrados/contratados trabalham diretamente com o 

serviço de coleta? 

___________________________________________________________________ 

9º Você tem o número de pessoas que ainda atuam como catadores autônomos nas 

ruas do município? 

___________________________________________________________________ 

 

10º Como você avalia a participação da população na separação dos resíduos? 

( ) ruim     ( ) regular ( ) boa  (   ) ótima 

 

11º O que precisa ser feito para que esta participação seja ainda maior? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12º Qual a média/dia de resíduos produzidos/coletados por habitante no município? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


