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APRESENTAÇÃO 

 

Com os estudantes em um universo cada vez mais amplo de interatividade e 

aproximação com os saberes e práticas dimensionadas no contexto da sociedade 

atual, a escola tem como um de seus desafios fazer com que o aluno desenvolva a 

capacidade crítica para analisar, investigar e buscar respostas de maneira 

autônoma, considerando o amplo universo de informações disponíveis para a 

ampliação do repertório de saberes. Dessa forma, é necessária uma reflexão sobre 

o ensino da Geografia e sua relação com o uso das tecnologias para a aquisição de 

conceitos e práticas pelos alunos.  

É preciso partir da ideia de que a aprendizagem é uma tarefa permanente, um 

processo contínuo e gradativo e que ao ensino da Geografia também cabe recorrer 

às inovações para subsidiar de maneira inovadora os conceitos necessários ao 

desenvolvimento do educando. A cada nova experiência e prática tecnológica 

apresentada à sociedade contemporânea há um crescimento e um preparo para 

aprendizagens cada vez mais complexas. Portanto, para que o conhecimento seja 

significativo deve haver desafios a serem superados, bem como motivação, para 

tanto é tarefa do professor estabelecer tal relação no espaço educativo. 



Neste contexto, insere-se o professor como o mediador do processo de 

aprendizagem, numa concepção de sujeito ativo, pesquisador e dinâmico na busca 

de atualização constante para a qualidade das práticas educativas aplicados no 

ensino da Geografia. 

Trazer a tecnologia para o ensino de Geografia, de maneira a aproximar 

conceitos e práticas, é uma necessidade salientada pelo perfil do aluno que recorre 

a redes sociais, mídias digitais, como imagem, áudio, e-books e ferramentas 

dinâmicas para experimentar conteúdos de forma prática e visualmente mais ágeis 

para a compreensão dos conceitos e ações do homem sobre o espaço que habita. 

Dessa maneira, é possível destacar a importância das inovações tecnológicas 

nos avanços em diversas áreas do conhecimento. No ensino da Geografia, 

destacam-se os conhecimentos advindos de dados e informações múltiplas 

disponíveis em plataformas tecnológicas que agora exigem níveis de conhecimentos 

cada vez mais desenvolvidos na prática da formação profissional e, 

consequentemente no cotidiano escolar enquanto componente pedagógico e 

técnico.  

Sobre este aspecto, a Unidade Didática tem como proposição experiências de 

ensino com práticas e atividades veiculadas pela Geografia no uso de tecnologias 

em sala de aula de maneira que aproxime aluno do 9.º ano, do Colégio Estadual 

Professor Antonio Bitonti, município de Sertaneja, por meio de um acervo de 

ferramentas, no qual proponha relacionar a teoria, método e processo empírico, a 

partir da interpretação da realidade social local e sua relação entre natureza e 

sociedade, através de questões norteadoras, tais como: transformações do espaço, 

sustentabilidade e conscientização ambiental por meio do conteúdo Resíduos 

Sólidos com abordagem no lixão da cidade.  

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

Por meio de uma pesquisa de campo, realizada no lixão da cidade de 

Sertaneja, a proposta reúne os estudantes do 9.º Ano para a abordagem e 

compreensão do destino dos resíduos sólidos gerados no município. 



 
Lixão desativado na cidade de Sertaneja (IZIDRO, 2014) 

 

Com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos os alunos do 9.º ano 

terão como conteúdo de estudo o consumo consciente, a classificação do lixo, a 

responsabilidade compartilhada e a Logística reversa, utilizando os seguintes 

recursos: Computador com acesso a internet; Pendrive; Luvas; Pranchetas; Vídeos; 

TV-pendrive; Data show; Rádio, Papéis; Pincéis; Imagens; Fotos; Textos e Câmera 

fotográfica, etc. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Explicar a realidade do espaço geográfico tem sido tarefa mais abrangente 

com o uso e dinamismo de instrumentos apoiados nas tecnologias do sensoriamento 

remoto e na informática. Entretanto, no espaço das salas de aula há a necessidade 

de que os profissionais também acompanhem as evoluções dos recursos 

tecnológicos a fim de oportunizar aos estudantes práticas mais próximas tão 

inovadoras quanto às mudanças ocorridas no espaço. Presente no cotidiano da 

rotina escolar, a informática por meio da Internet e de diversos recursos digitais, tem 

elevado, de forma especial, o ensino da Geografia, com as dinâmicas de 

aproximação das informações de maneira rápida e precisa. 

Porém esse cenário poderia ser ainda mais rico se todos os recursos da 

tecnologia atingissem a finalidade didática de cada conteúdo a ser trabalhado em 

sala de aula. Isso ocorre porque instrumentalizar o espaço escolar não é garantia de 



que o profissional utilizará a ferramenta com o cunho pedagógico e com sucesso 

para a aprendizagem de determinados conteúdos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001): 

Em se tratando de novas tecnologias, com finalidade didática, constata-se a 
escassez de material preparado especificamente para o ensino no país, 
apesar dos currículos escolares incentivarem o desenvolvimento de 
competências para obtenção e utilização de informações por meio do 
computador e a sensibilização dos alunos para a presença de novas 
tecnologias no cotidiano (Brasil, 2001, p.27). 

 
Sendo assim, é importante o papel do professor no uso da tecnologia 

educacional, pois o as indagações, questionamentos e acompanhamento das 

atividades deverão ser auxiliadas, quando necessário, para que a proposta de 

trabalho não se perca logo no início, perdendo o sentido da aprendizagem por meio 

dos recursos tecnológicos. 

O importante para essa ação é resgatar a visão de totalidade nos 

conhecimentos aprendidos, onde a tecnologia está presente, junto ao gosto pela 

aprendizagem significativa, interesse pela pesquisa e à importância da integração 

para o desenvolvimento humano.  

Cabe então à escola ofertar por meio de conteúdos que expliquem oralidade, 

escrita e informática conhecimentos sobre as relações da atualidade social e 

produtiva, na qual conhecimento e informação são tão preciosos quanto materiais e 

energia (Brasil, 1998). De acordo com Almeida & Fonseca Júnior (2000) a tecnologia 

vai possibilitar, nesse contexto, a ampliação da cooperação, das relações humanas, 

da criação e do desenvolvimento de atividades em parcerias por meio dos recursos 

dinâmicos e práticos. 

Dessa forma, é possível destacar que o conhecimento e suas relações com 

as práticas tecnológicas estão intrinsecamente correlacionadas com o ambiente 

social, cultural onde cada um vive. No que se refere ao aspecto cultural pode-se 

considerar como fundamental a relação do homem com a percepção que os 

conhecimentos culturais vão agregar em suas experiências midiáticas. Um bom 

exemplo a ser utilizado com esse conceito é o fato de como uma sociedade viabiliza 

a arte através dos tempos. 

Esses processos podem ser determinantes ao ser considerados como 

conceitos de generalização e de interferências que levam a mudanças, 

transformações e novas formas de interpretar a realidade. Cabe então, ao professor 

ajudar o indivíduo a correlacionar os dados por meio dos mais diversos recursos, a 



fim de trazer à tona diversificadas formas de analisar e interpretar o mundo a sua 

volta. 

Neste sentido Moran (2000) alerta: 

Aprender depende também do aluno, de que ele esteja pronto, maduro, 
para incorporar a real significação que essa informação tem para ele, para 
incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. Enquanto a informação não 
fizer parte do contexto pessoal – intelectual e emocional – não se tornará 
verdadeiramente significativamente, não será aprendida verdadeiramente. 
(...) Se o aluno acredita em si, será mais fácil trabalhar os limites, a 
disciplina, o equilíbrio entre direitos e deveres, a dimensão grupal e social 
(MORAN, 2000, p. 30) 

 
É neste espaço que o professor pode auxiliar o aluno no engajamento mais 

global do conhecimento, pois ele poderá atuar como orientador e mediador durante 

o processo de aprendizagem. Aliado ao uso das tecnologias, o mesmo pode ser o 

responsável pela integração de forma equilibrada, dos aspectos emocionais, 

intelectuais e gerenciais. Isso se deve ao seu perfil de pesquisador em serviço que 

favorece a aprendizagem com a prática e o ensino a partir do que aprendeu. 

Conforme Moran (2000) alguns princípios metodológicos podem auxiliar esse 

processo: 

 Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar texto escrito, 

comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídia. Aproximar as mídias, atividades, 

possibilitando que transitem facilmente de um meio para o outro, de um formato para 

o outro. Experimentar as mesmas atividades em diversas mídias. Trazer o universo 

audiovisual para dentro da escola. 

 Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala de aula e fora dela, 

as atividades solicitadas, as dinâmicas propostas, o processo de avaliação. A 

previsibilidade do que o docente vai fazer pode torna-se um obstáculo 

intransponível. A repetição pode tornar-se insuportável, a não ser que a qualidade 

do professor compense o esquema padronizado de ensinar. 

 Planejar e improvisar, prever e ajustar-se às circunstâncias, ao novo. 

Diversificar, mudar, adaptar-se continuamente a cada grupo, a cada aluno, quando 

necessário. 

 Valorizar a presença no que ela tem de melhor e a comunicação virtual no 

que ela nos favorece. Equilibrar a presença e a distância, a comunicação “olho no 

olho”. 



Isso mostra que o professor e o aluno, no contexto das linguagens 

pedagógicas, podem recorrer a um grande leque de opções metodológicas, de 

possibilidades de organizar sua comunicação, interpretar um tema e avaliá-lo. 

Assim, é possível que cada professor possa encontrar a forma adequada de 

integrar as várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos. Mas 

também é fundamental que amplie que aprenda a dominar as formas de 

comunicação. 

No que se refere ao ensino de Geografia é importante destacar que o uso de 

recursos tecnológicos não equivale somente ao fato de divulgar um conteúdo por 

meio de imagem, áudio ou vídeo, mas fazer com que os alunos incorporam esse 

novo conhecimento entendendo a amplitude de seu valor. 

Segundo Leão & Leão (2008), em sua obra Ensino da Geografia e Mídia: 

linguagens e práticas pedagógicas “é importante recorrer às reflexões sobre a 

utilização de recursos midiáticos no ensino de geografia, pois existem aspectos 

ligados à aplicação desse instrumento em sala da aula, que denotam vantagens e 

desvantagens”.  

Neste contexto, o trabalho com o ensino da Geografia também vai alavancar 

um novo processo de encaminhamentos que se alicerçaram numa maneira mais 

rápida de ensinar e aproximar o conteúdo da realidade do aluno. Para isso, é 

fundamental que os professores estejam preparados para adequar-se a essa 

realidade, lidando com desafios na utilização de novos recursos, sem perder a 

geografia e seus conteúdos como eixo de trabalho.  

Assim, para o uso da tecnologia no ensino da Geografia é fundamental a 

utilização de um planejamento prévio, a fim de discernir o que seja o material 

midiático a ser utilizado para o ensino de geografia, com a preocupação de que o 

recurso utilizado esta sendo ressignificado, pelo conhecimento, em sala de aula.  

Leão & Leão (2008), também se referem aos aspectos conceituais e 

atitudinais e a possibilidade de se trabalhar com temas transversais, apresentando 

“a ressignificação do recurso midiático como instrumento potencializador para o 

processo de ensino e aprendizagem”.  

Enfim, todas as possibilidades de aplicação das novas metodologias ao 

estudo do espaço geográfico podem fazer parte da realidade diária dos alunos, 

tornando a aprendizagem envolvente para os educandos e facilitando assim, a 

apreensão dos conteúdos geográficos trabalhados pelo professor.  



PRIMEIRA ETAPA (5 aulas)  

Nessa primeira etapa, o professor fará a apresentação do projeto – “O uso da 

tecnologia para o ensino de geografia: aproximando conceitos e práticas”, aos 

alunos do 9º ano – utilizando uma apresentação em Prezzi, com o uso de data show, 

para os alunos conhecerem a proposta. 

 

http://prezi.com/oyby06k4mnma/present/?auth_key=kkodfve&follow=ie0sgfesefmj 

 

Motivação – preparar o aluno para a leitura do texto.  

O professor distribuirá textos para leitura e reflexão. O texto "O analista de 

Bagé” servirá como atividade motivacional para a discussão sobre o lixo. 

 

Conteúdo: 

Aula de apresentação; 

Verificação do conhecimento dos alunos. 

 

Objetivo: 

Apresentar ao aluno os tipos de resíduos sólidos destacados nos lixões. 

 

Recursos: 

Texto. 

 

Atividade 1 

Lixo 
Encontram-se na área de serviço. Cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez 
que se falam. 

http://prezi.com/oyby06k4mnma/present/?auth_key=kkodfve&follow=ie0sgfesefmj


- Bom dia... 
- Bom dia. 
- A senhora é do 610. 
- E o senhor do 612 
- É. 
- Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente... 
- Pois é... 
- Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo... 
- O meu quê? 
- O seu lixo. 
- Ah... 
- Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena... 
- Na verdade sou só eu. 
- Mmmm. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. 
- É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar... 
- Entendo. 
- A senhora também... 
- Me chame de você. 
- Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida 
em seu lixo. Champignons, coisas assim... 
- É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas, como moro sozinha, 
às vezes sobra... 
- A senhora... Você não tem família? 
- Tenho, mas não aqui. 
- No Espírito Santo. 
- Como é que você sabe? 
- Vejo uns envelopes no seu lixo. Do Espírito Santo. 
- É. Mamãe escreve todas as semanas. 
- Ela é professora? 
- Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? 
- Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. 
- O senhor não recebe muitas cartas. A julgar pelo seu lixo. 
- Pois é... 
- No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. 
- É. 
- Más notícias? 
- Meu pai. Morreu. 
- Sinto muito. 
- Ele já estava bem velhinho. Lá no Sul. Há tempos não nos víamos. 
- Foi por isso que você recomeçou a fumar? 
- Como é que você sabe? 
- De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no 
seu lixo. 
- É verdade. Mas consegui parar outra vez. 
- Eu, graças a Deus, nunca fumei. 
- Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo... 
- Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. 
- Você brigou com o namorado, certo? 
- Isso você também descobriu no lixo? 
- Primeiro o buquê de flores, com o cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço de 
papel. 
- É, chorei bastante, mas já passou. 
- Mas hoje ainda tem uns lencinhos... 
- É que eu estou com um pouco de coriza. 
- Ah. 



- Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. 
- É. Sim. Bem. Eu fico muito em casa. Não saio muito. Sabe como é. 
- Namorada? 
- Não. 
- Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. 
- Eu estava limpando umas gavetas. Coisa antiga. 
- Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. 
- Você já está analisando o meu lixo! 
- Não posso negar que o seu lixo me interessou. 
- Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que 
foi a poesia. 
- Não! Você viu meus poemas? 
- Vi e gostei muito. 
- Mas são muito ruins! 
- Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. 
- Se eu soubesse que você ia ler... 
- Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei: o lixo 
da pessoa ainda é propriedade dela? 
- Acho que não. Lixo é domínio público. 
- Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa 
vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte 
mais social. Será isso? 
- Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... 
- Ontem, no seu lixo... 
- O quê? 
- Me enganei, ou eram cascas de camarão? 
- Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. 
- Eu adoro camarão. 
- Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... 
- Jantar juntos? 
- É. 
- Não quero dar trabalho. 
- Trabalho nenhum. 
- Vai sujar a sua cozinha? 
- Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora.- No seu lixo ou no meu? 
 
 
VERÍSSIMO, L. F. Defenestração. In: ____. O analista de Bagé. São Paulo: Círculo 
do Livro, 1984 

 

 

Leitura: a leitura será realizada pelo professor com intervalos que focalizem e 

permitam tecer aproximações com o tema da proposta de trabalho. Segundo 

Cosson, a Leitura deve ser realizada com o acompanhamento do professor, que 

deve tomar o cuidado de não cercear demais o aluno. Cabem aqui intervalos entre a 

leitura completa, que devem ser preenchidos com momentos de enriquecimento da 

leitura do texto principal.  

Em seguida, os alunos serão convidados às reflexões mediadas pelo 

professor em torno dos seguintes questionamentos: 



 Qual a temática do texto? 

 O que acontece com o lixo que produzimos em casa, na escola, nas 

empresas e no comércio? 

 Vocês separam o lixo reciclável? 

 O que significa lixo tecnológico? 

 Que tipo de produtos vocês podem citar que contem embalagens que pode 

ser reaproveitadas? 

 O que fazem com pilhas, celulares quebrados, lâmpadas e eletrônicos que 

não funcionam mais? 

 Vocês conhecem o lixão da cidade? Sabem porquê foi interditado? 

 

 

Atividade 2 ( 2 aulas)  

Introdução – Apresentação do tema. 

 

Conteúdo: 

Resíduos Sólidos. 

 

Objetivo: 

Conhecer as principais fontes de resíduos sólidos. 

 

Recursos: 

Textos e vídeos. 

 

O professor fará uma aula expositiva com informações básicas sobre o 

assunto, ligadas ao texto lido anteriormente, seguida da apresentação e definição de 

resíduos sólidos pela Norma Brasileira 1004:  

Segundo a Norma Brasileira NBR 10004 de 1987 - Resíduos Sólidos – 

Classificação, os resíduos sólidos são: “aqueles resíduos nos estado sólido e semi-

sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. 

Os alunos irão assistir uma reportagem sobre o Nosso lixo, apresentada pelo 

Caminhos da Reportagem, com o objetivo de aproximar os alunos do conceito de 

Resíduos Sólidos. Na primeira atividade a leitura girou em torno do lixo “nosso de 



cada dia”, comparando o vídeo com o texto, o aluno deverá opinar sobre o 

comportamento do homem com relação ao lixo na atualidade, distinguindo e 

esclarecendo suas dúvidas sobre o que é Lixo e Resíduos Sólidos e o que deve ser 

feito para evitar danos terríveis ao meio ambiente. 

 

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

 

Depois de assistir ao vídeo o aluno deverá realizar os seguintes exercícios: 

 Enumere 5 palavras-chave que expressam o conteúdo dos vídeos! 

 Qual é a constituição do lixo domiciliar? 

 Quais as consequências ambientais da destinação inadequada do lixo? 

 Como resolver as questões sociais relacionadas ao lixo, a exemplo das 

pessoas que vivem da catação de resíduos nos lixões? 

Para complementar a abordagem do comportamento do homem em relação 

ao lixo o professor também apresentará o Curta metragem do cineasta Jorge 

Furtado, apresentado pela Casa do Cinema de Porto Alegre, retratando a realidade 

de um lugar chamado Ilha das Flores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSBKEiIXirU
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg


Atividade 3 ( 1 aula)  

Depois de assistir ao vídeo e responder as questões o professor irá 

apresentar o conteúdo sobre Resíduos Sólidos, conforme destaca a revista 

InfoEscola: 

Resíduos sólidos 
 

Os resíduos sólidos são todos os restos sólidos ou semi-sólidos  das atividades 
humanas ou não-humanas, que embora possam não apresentar utilidade para a 
atividade fim de onde foram gerados, podem virar insumos para outras atividades. 
Exemplos: aqueles gerados na sua residência e que são recolhidos periodicamente 
pelo serviço de coleta da sua cidade e também a sobra de varrição de praças e locais 
públicos que podem incluir folhas de arvores, galhos e restos de poda. 
Até algum tempo atrás (e em alguns lugares você ainda irá encontrar essa definição), 
os resíduos eram definidos como algo que não apresenta utilidade e nem 
valor comercial. No entanto, este conceito mudou. Atualmente a maior parte desses 
materiais pode ser aproveitada para algum outro fim, seja de forma direta, como por 
exemplo as aparas de embalagens laminadas descartadas pelas indústrias e utilizadas 
para confecção de placas e compensados, ou de forma indireta, por exemplo, como 
combustível para geração de energia que é usada em diversos processos. 
Para os processos industriais os resíduos são definidos como “matéria-prima e 
insumos não convertidos em produto”, logo sua geração significa perda de lucro para a 
indústria e, por isso, tecnologias e processos que visem à diminuição dessas perdas 
ou reaproveitamento dos resíduos são cada vez mais visados. 
 
 

Texto retirado do site http://www.infoescola.com , com acesso em, 10 de novembro, de 
2014. 

 

 

SEGUNDA ETAPA  (8 aulas)  

Atividade 1 

Após realizar essa conversa, o professor propõe à turma uma visita orientada 

ao antigo lixão da cidade (depósito a céu aberto). O local está desativado, mas ainda 

mantém resíduos dos moradores e os alunos poderão observar a quantidade de lixo 

produzida pela sociedade e fazer uma análise dos materiais que foram parar lá. 

 

Conteúdo: 

Geração de resíduos sólidos. 

 

Objetivo: 

Conhecer os tipos de resíduos sólidos no lixão da cidade.  

 

Recursos: 

Visita orientada, fotos, vídeos, sites de busca. 

http://www.infoescola.com/


A cidade de Sertaneja atualmente não conta com estruturas de 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos e de acordo com as exigências legislação 

ambiental específica sobre resíduos é necessária à realização de procedimentos 

adequados para o tratamento desse material. Por essa razão, a prefeitura do 

município recorre à estrutura de triagem e reciclagem da cidade de Assaí.  

O lixo do município é coletado três vezes por semana e realizado por uma 

empresa terceirizada para a coleta e a destinação. A empresa Sanetran, tem sede 

em Almirante Tamandaré, mas possui um aterro na cidade de Assaí, para onde vão 

todos os resíduos da cidade para o processo de reciclagem e destino final. 

A administração da cidade de Sertaneja tem um projeto para que a partir de 

março/abril de 2015 a coleta seletiva e reciclagem sejam feitas no próprio município. 

O atual lixão tem um projeto para ser transformado em reserva florestal e 

futuramente uma área de lazer. 

Para conhecer melhor o local onde, por anos a população usou para se 

desfazer do lixo produzido na cidade o professor organizará uma visita orientada a 

fim de que os estudantes possam explorar o local, registrar imagens e selecionar 

informações sobre a produção de resíduos sólidos. 

O roteiro da visita ao lixão da cidade: 

Como tarefa os participantes deverão elaborar um relatório onde descreverão 

as impressões que tiveram da visita, que deverá ser apresentado e discutido no 

próximo encontro.  

 

ROTEIRO PARA VISITA AO LIXÃO 

Registre imagens (fotos) do local:  

Como os resíduos chegam ao local?  

Tipos de resíduos que estão 
depositados no lixão: 

 

Descreva as condições do local:  

Existe queimador de gases?  

O que ocorre com o chorume 
produzido pelo lixo no Local? 

 

O que mais lhe chamou a atenção 
no lixão? 

 

 

Atividade 2 

Após a visita ao aterro o professor avaliará o conhecimento dos alunos com 

relação aos conceitos reciclagem, aterro sanitário e lixão, com ênfase à coleta 



seletiva. Em seguida fará uma apresentação oral para os alunos conhecerem os 

diferentes destinos do lixo (aterro sanitário, incineração e lixão). 

 
O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em 
nossa escola ou em qualquer outro local polui o meio ambiente e agrava 
consideravelmente a situação dos aterros sanitários do país, isso quando as 
cidades possuem um aterro sanitário, pois muitas possuem apenas um depósito a 
céu aberto onde as pessoas, que do lixo retiram seu sustento, podem se 
contaminar com doenças. Nessas cidades é necessário maior controle ambiental e 
maior cuidado com a saúde pública. 

Fonte: http://www.brasilescola.com 

Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se 
caracteriza pela simples descarga do lixo  sobre o solo, sem medidas de proteção ao 
meio ambiente ou à saúde pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto. 

 (IPT, 1995). 

A Incineração do lixo  é uma prática muito antiga para a eliminação do lixo, 
principalmente em áreas rurais, é  a queimada desse material. Porém, quando feita de 
forma "artesanal", traz ao meio ambiente mais prejuízos que benefícios. Uma sugestão 
para a resolução desse problema é a incineração do lixo. 
O objetivo principal de tal procedimento é a redução do volume de lixo. O principal 
problema oriundo desse processo é a poluição do ar devida aos gases liberados 
durante a combustão e a resíduos que passam pelos filtros e não são capturados, mas 
esses  transtornos são, em sua maioria, gerados por mão de obra desqualificada e 
não como consequências diretas do processo. 
A incineração controlada acontece em equipamentos denominados incineradores, nos 
quais, o material é queimado a temperaturas acima de 900 ºC. Utiliza-se uma 
quantidade apropriada de oxigênio para se conseguir uma combustão adequada do 
lixo a ser incinerado. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/ecologia/incineracao-do-lixo 

 

No laboratório de informática o professor trabalhará os mecanismos de busca 

com alunos para ampliação do tema: resíduos sólidos.  

A atividade será iniciada por meio de uma discussão coletiva, a fim de levar 

os alunos à sugestão de aspectos a serem abordados sobre o assunto. 

Por exemplo: Os resíduos na história; O papel do desenvolvimento na 

geração de Resíduos Tipos e classificação dos resíduos; Pesquisa sobre tipo de 

processos industriais, respectivos resíduos e sua classificação e Tratamento de 

resíduos: incineração, secagem e desidratação do lodo.  

A turma será dividida em grupos, cada um será responsável por buscar 

informações escritas e imagens sobre um dos tópicos. Nesse momento, o professor 

apresentará aos alunos conceitos básicos da pesquisa na internet, conforme 

reportagem da Revista Nova Escola: 

 

http://www.brasilescola.com/
http://www.infoescola.com/ecologia/incineracao-do-lixo


Como fazer uma boa busca na internet 
Conhecendo o funcionamento e os macetes dos sites de busca, você navega pela 
rede com mais precisão e pode ensinar os alunos a peneirar as informações. 
 
Sinais que indicam o caminho 
Alguns códigos são essenciais quando o foco da procura é alguém famoso ou algum 
termo com mais de um significado. Confira abaixo.  
 
Aspas (" ") Ao procurar informações sobre um educador importante, como Paulo 
Freire, coloque o nome todo entre aspas. Assim, o mecanismo de pesquisa percorre a 
rede atrás de documentos que apresentem apenas as palavras Paulo e Freire juntas.  
 
Subtração ( - ) Se o objetivo é encontrar dados sobre Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) apenas como sociólogo, utilize o sinal de subtração (-). Entrando no Google 
(www.google.com.br ) com o nome completo entre aspas, o resultado traz 183 mil 
páginas. Nelas estão incluídas citações sobre o trabalho de FHC também como 
presidente da República. Escrevendo "Fernando Henrique Cardoso" -presidente, a 
pesquisa retorna 34 mil textos.  
 
Adição (+) É possível refinar ainda mais a busca usando o sinal de adição (+). Ao 
digitar "Fernando Henrique Cardoso" -presidente+sociólogo, somente 534 páginas são 
encontradas. E a primeira da lista já aborda a atuação de FHC como sociólogo.  
 
Intitle Para buscar apenas sites que contenham a palavra requisitada no título, o 
código a ser usado é intitle (dar título, em inglês). Para pedir documentos com o termo 
tsunami, por exemplo, escreva intitle:tsunami. Dessa forma, serão selecionados 
apenas sites que sejam focados realmente nas ondas gigantes. 
 
Cuidado na análise do resultado 
Ao avaliar o resultado da pesquisa, considere o porquê de um site aparecer antes dos 
demais. "Nem sempre o primeiro endereço indicado é o mais interessante", explica 
Nelson Pretto, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 
Veja o que levar em conta na hora de optar pelas páginas que irá utilizar.  
 
Critério de exibição As ferramentas de busca vasculham a web em segundos e 
trazem a informação mais relevante segundo normas próprias. "Entre os mais de 100 
critérios com pesos e análises diferentes, estão o número de vezes que cada link já foi 
clicado por outros internautas e a ocorrência da palavra no nome da página", explica o 
especialista Thiago Rodriguez, gerente de marketing do site BuscaPé. Há também 
fatores comerciais. "A maioria dos buscadores cobra para que um site apareça entre 
os primeiros dez resultados em casos de pesquisa por determinadas palavras", alerta 
Thiago.  
 
Data A data de publicação da página é outro dado importante se a procura for por 
notícias. Há risco de os sites exibirem informações desatualizadas.  
 
Assinatura Observando o endereço da página, é possível ter uma idéia da 
credibilidade do conteúdo. As extensões .gov (governamentais), .org (instituições sem 
fins lucrativos) e .edu (universidades, fora do Brasil) são mais indicadas. A extensão 
.com, que é a mais comum, abriga de tudo - muita bobagem, mas também sites de 
jornais e revistas. "É importante observar ainda quem é o responsável pela página. 
Para conhecê-lo, procure o link quem somos", afirma o jornalista Marcelo Soares, da 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. 
 
 

http://www.google.com.br/


Diferentes jeitos de pesquisar 
Os consultores recomendam fazer a pesquisa em, no mínimo, três sites. De acordo 
com Nelson Pretto, a experiência fica ainda mais interessante quando um único tema 
é pesquisado de diferentes maneiras. É possível encontrar textos de natureza diversa 
sobre a morte da freira Dorothy Stang - ocorrida no Pará em fevereiro - modificando a 
forma de pesquisa. Veja os exemplos:  
 
"Dorothy Stang" +blog +paraense -um dos primeiros resultados é um texto informal, 
cheio de adjetivos, de uma jovem moradora da Região Norte.  
 
"Dorothy Stang" +jornal - chega-se a um texto jornalístico e não opinativo.  
 
"Dorothy Stang" +análise - o mecanismo traz textos de especialistas que analisam o 
assassinato. 
 
• "Dorothy Stang" +trabalhadores - a busca leva à página do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, que descreve o caso criticando o governo.  
 
Os melhores sites de busca 
Cada buscador tem seu cadastro de páginas. Nos últimos anos, o Google se tornou o 
mais popular por ter facilidades que tornam a busca muito interessante. Ele permite 
pesquisar apenas por imagens (www.google.com.br/imghp ) e em revistas acadêmicas 
(http://scholar.google.com /). Os especialistas indicam também: 
http://www.aonde.com.br /, http://www.gigabusca.com.br /,http://www.achei.com.br /, ht
tp://www.dogpile.com / e http://www.altavista.com/. 
 
Há sites que reúnem links para páginas seguras sobre cada assunto, como 
owww.geocities.com/mssilva  e o www.prossiga.br/comoachar . Outra indicação útil 
éwww.yahoo.com.br/manual , que traz um guia com orientações práticas para 
pesquisa. 
 

Publicado em NOVA ESCOLA Edição 181, ABRIL 2005. 
 

 
 

A pesquisa deverá conter pelo menos três sites visitados para que os 

estudantes façam comparações. Eles devem resumir as informações essenciais, 

escrever em um editor de texto, imprimir o trabalho e levá-lo para a sala de aula.  

 

Atividade 3 

Na etapa seguinte, o professor vai orientar a produção de um texto coletivo 

com os dados coletados. Para ilustrar o trabalho, eles usarão as fotos pesquisadas e 

as registradas na visita orientada ao lixão. 

 Conforme aponta Guerra (2009): 

No processo da produção coletiva do texto, a interação é um elemento 
essencial e se apresenta em duas esferas: a primeira, na interação entre as 
pessoas do grupo que está produzindo o texto (os alunos e o professor), e a 
segunda, na interação que esse grupo estabelece com o interlocutor 
(destinatário) do texto. (GUERRA, 2009, p.57) 
 

http://www.google.com.br/imghp
http://scholar.google.com/
http://www.aonde.com.br/
http://www.gigabusca.com.br/
http://www.achei.com.br/
http://www.dogpile.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.altavista.com/
http://www.geocities.com/mssilva
http://www.prossiga.br/comoachar
http://www.yahoo.com.br/manual
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/181.shtml


Com a turma sentada em círculo, o professor apresentará alguns temas para 

a história com base na visita que realizaram para falar sobre os resíduos que lá 

encontraram. O professor também pedirá mais sugestões. Os alunos deverão decidir 

qual será o foco principal da escrita.  

O professor conduzirá a criação do texto e ao final da produção junto com os 

alunos ele verificará os seguintes itens da produção: 

 

 

                     O título está adequado ao texto? 

Os parágrafos estão alinhados?  

A produção está com um bom aspecto?  

A estrutura está correta para esse tipo de texto?  

Os sinais de pontuação adequados?  

Foi realizada a correção da ortografia? As frases estão claras? 

O texto apresenta sequência lógica (início, meio e fim)? 

 

 

A atividade deve levar o estudante à compreensão de que os resíduos devem 

estar dispostos em locais que contenham medidas de controle da poluição, 

minimizando os riscos com impactos ambientais no ar, na água e no solo. 

 

 

TERCEIRA ETAPA (8 aulas)  

Os alunos farão um momento de socialização onde cada um irá falar sobre o 

que mais lhes chamou a atenção ao visitar o lixão; a opinião e a atitude de cada um; 

as possíveis soluções em relação à problemática.  

 

Conteúdo: 

Classificação de Resíduos Sólidos. 

 

Objetivo: 

Aprofundar conhecimentos sobre os diversos tipos de resíduos sólidos. 

 

Recursos: 

Computadores, imagens, vídeos, sites de busca. 



Atividade 1 

Após a apresentação das ideias dos alunos o professor introduzirá a temática 

sobre a transformação do lixo.  

No dia a dia utilizamos e descartamos muitos materiais sem nem pensar em como 
eles poderiam ser reaproveitados. Apesar da cultura da coleta seletiva e reciclagem 
estarem cada vez mais presentes na sociedade, ainda é difícil enxergar um futuro 
diferente para o produto descartado. 
Se para uns o produto acaba ali, no lixo, para outros, o lixo é a solução. Não é preciso 
ser artista nem muito criativo, basta entender a relação entre arte e reciclagem, e 
imaginar novos produtos a partir dos materiais “velhos”. 
Por ser um tipo de fonte de renda extremamente sustentável, ambiental e 
economicamente falando, esse tipo de arte com materiais reciclados atrai cada vez 
mais adeptos. 
De decoração natalina a exposições, com um pouco de criatividade, plásticos, pneus, 
garrafas, latas, papéis e jornais, podem ser transformados em vários produtos. A 
criação de bolsas, cestas, porta-lápis, carteiras, cadeiras, sofás, puffs, almofadas e até 
mesmo roupas, estão entre as mais comuns e mais “práticas”. No entanto, há quem 
ouse mais. 
 
Disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-
transformacao-do-lixo/ 

 

Após aula expositiva sobre as diversas formas de reaproveitamento dos 

materiais o professor apresenta aos alunos um vídeo com a abertura da novela 

“Passione”, apresentada pela emissora Rede Globo de Televisão. A criação é um 

trabalho do artista plástico Vick Muniz que transforma o lixo em arte. 

 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AjGZw_DqpQw 

 

Após assistirem o vídeo o professor levantará as seguintes questões: 

- O que foi utilizado para a composição desse trabalho? 

- Por que o artista utilizou o lixo nesta composição? 

- Vocês conhecem o autor deste trabalho? 

http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-transformacao-do-lixo/
http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-transformacao-do-lixo/
https://www.youtube.com/watch?v=AjGZw_DqpQw


- É possível transformar os materiais que firam no lixão em arte? Como? 

O professor apresentará mais obras do artista para reflexão dos estudantes: 

 

 
 

Fonte: http://artemais.wordpress.com/   

 

 

  
Fonte: http://donadidi.blogspot.com/2009/02/vik-muniz-no-mam.html   

 

Atividade 2 

No laboratório de informática os alunos pesquisarão sobre vida e obra de Vick 

Muniz. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000022306.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000022301.jpg
http://artemais.wordpress.com/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000022300.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000022307.jpg
http://donadidi.blogspot.com/2009/02/vik-muniz-no-mam.html


O brasileiro Vik Muniz, conhecido pelo documentário “Lixo Extraordinário”, que trata 
sobre o trabalho de catadores de lixo em aterros sanitários, é um dos mais renomados 
e reconhecidos na área. Em suas mãos, o lixo vira obra de arte. 
Entre suas obras, destaque para os retratos sobrepostos com lixo e o trabalho 
realizado na Rio+20, no qual as pessoas podiam levar produtos reciclados para o 
artista compor a sua obra. 
 
Disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-
transformacao-do-lixo/ 

 

Conhecer a biografia de um artista é importante para entender seu processo 

de criação. Para tal a pesquisa na internet deve trazer a história, contexto e imagens 

elaboradas pelo artista. 

 

Atividade 3 

No Laboratório de Informática, orientados pelos professores de Geografia e 

Ciências. Os alunos navegarão na internet, buscando informações sobre o lixo e 

suas formas de reciclagem.  

Exemplos serão dados pelo professor, como site: www.lixo.com.br 

 

http://www.lixo.com.br/ 

 

www.recicloteca.org.br; 

www.ambientebrasil.com.br. 

http://www.cempre.org.br e 

http://www.reciclaveis.com.br 
 

Os alunos também poderão utilizar sites de busca como o Google o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coleta_seletiva. 

http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-transformacao-do-lixo/
http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/arte-e-reciclagem-a-transformacao-do-lixo/
http://www.lixo.com.br/
http://www.recicloteca.org.br/
http://www.ambientebrasil.com.br/
http://www.cempre.org.br/
http://www.reciclaveis.com.br/
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/ricardo-abramovay-e-a-riqueza-do-lixo-763575.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coleta_seletiva


Nessa etapa os alunos terão um maior contato com computador e navegar 

pela internet em sites oficiais, objetivando o acesso aos dados disponíveis para a 

aquisição de conhecimentos sobre as relações do homem com a natureza.  

Após a pesquisa o professor orientará os alunos em desafios online que 

abordam o tema reciclagem:  

   

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/ 

 

 

Atividade 4 

Em grupos os alunos deverão criar obras de arte utilizando o lixo proveniente 

de suas casas. As obras produzidas vão compor uma exposição aberta ao público e 

à comunidade escolar. Durante a visitação os grupos explicarão como produziram a 

obra e aproveitam para dar orientações sobre a importância da reciclagem do lixo. 

 

 

QUARTA ETAPA (8 Aulas) 

O professor apresentará a Política Nacional de Resíduos Sólidos aos alunos e 

mediará uma reflexão sobre o comportamento de cada um na escola, em casa e na 

cidade, questionando se todos contribuem para a destinação correta do lixo. 

 

Conteúdo: 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Objetivo: 

Conhecer a atual política para destinação dos resíduos.  

 

Recursos: 

Computadores, Câmeras, vídeos, sites de busca. 



Política Nacional de Resíduos Sólidos 
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 
bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário 
ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 
Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a 
prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 
propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que 
tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação 
ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 
reutilizado). 
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo 
dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-
consumo e pós-consumo. 
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 
instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional, 
intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 
elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos 
no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de 
materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta 
Seletiva. 
Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de 
resíduos de 20% em 2015. 

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 

 

Atividade 1 

Em sala de aula os alunos elaborarão perguntas para uma entrevista ao 

Secretário do Meio Ambiente, do município de Sertaneja.  

Para trabalhar com a entrevista o professor também abordará o conceito do 

gênero para que os alunos possam formular questões com coerência. 

 

A entrevista é uma das formas mais comuns de se obter dados para notícias e 
reportagens. É uma matéria jornalística organizada sob a forma de perguntas e 
respostas. Há diferentes objetivos quando se vai entrevistar uma pessoa ou um grupo 
de pessoas. Conforme a intenção, ou seja, o que se pretende obter do entrevistado, 
tem-se os seguintes tipos de entrevistas: 
1) Entrevista noticiosa: pretende extrair do entrevistado informações sobre fatos 

que vão se tornar notícias; 
2) Entrevista de opinião: a que levanta a opinião do entrevistado sobre o assunto 

pesquisado; 
3) Entrevista “de ilustração”: levanta aspectos biográficos do entrevistado, 

registrando suas ideias, preferências, ambiente em que vive modos de falar, entre 
outros; 

4) Entrevista coletiva: aquela em que o entrevistado responde a perguntas de 
diversos repórteres, de diferentes veículos de informações. 

 
Disponível em: https://aprendereagir.wordpress.com/2013/04/23/genero-textual-entrevista/ 

https://aprendereagir.wordpress.com/2013/04/23/genero-textual-entrevista/


Após aula expositiva o professor selecionará as melhores perguntas e definirá 

um grupo de alunos para entrevistar o secretário na prefeitura da cidade. 

 

 

Atividade 2 

O professor levará para a sala de aula várias imagens fotográficas, de 

diferentes fontes, e apresentá-las aos alunos, de maneira que eles percebam suas 

diferenças. 

1. Em duplas ou trios, partindo do tema resíduos Sólidos, os alunos devem 

fazer fotografias com câmeras ou celulares que registrem o comportamento das 

pessoas na escola, em casa e nos bairros. As fotos devem tentar mostrar ações de 

separação, reutilização e até mesmo comportamentos errôneos sobre o destino dos 

resíduos no município. 

2. Os componentes do grupo selecionarão as fotos que considerarem mais 

expressivas. 

3. A classe discute sobre o processo de registro fotográfico e sobre os 

motivos que determinaram as escolhas dos grupos. 

4. A classe organizará uma exposição das fotos. 

A exposição reunirá as fotos organizadas em vídeos produzidos com o 

Windows Movie Maker, um software produzido pela Microsoft que integra o sistema 

operacional Windows. Nele os alunos poderão criar, editar e visualizar seus vídeos 

com produções enriquecerão a exposição como alternativa a tradicional impressão 

de materiais. 

Para auxiliar os alunos o professor orientará, no laboratório de informática, a 

usarem o recurso para a apresentação de suas imagens. O processo será orientado 

com base nas videoaulas do professor Caniloi, no site Informática Educacional. 

Disponível em: http://www.informaticaeducacional.com/videoaulas/moviemaker/. 

 

 

QUINTA ETAPA (4 aulas) 

O professor apresentará o significado e práticas para o desenvolvimento 

sustentável, utilizando os 3 Rs da sustentabilidade e sua importância para a 

população. 

 

http://www.informaticaeducacional.com/videoaulas/moviemaker/


Conteúdo: 

Os 3Rs da Sustentabilidade. 

 

Objetivo: 

Conhecer as principais práticas para disposição final dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares. 

 

Recursos: 

Computadores, Câmeras, vídeos, sites de busca, editores de texto. 

 

Atividade 1 

Os alunos vão elaborar um folder informativo para os colegas e professores 

da escola alertando sobre a separação correta do lixo e os materiais que podem ser 

reaproveitados. 

 

Disposição Final dos Resíduos Sólidos 
 
Domiciliares (RSD) 
O conhecimento dos instrumentos possíveis e quais os utilizados no município para o 
gerenciamento de RSD, contribuem para formação de uma visão crítica da realidade, 
comparando seus benefícios e limitações, considerando que, qualquer estratégia 
utilizada pelo poder público ainda não é suficiente para sanar o problema de geração e 
os impactos causados pela destinação final dos resíduos. Inserir a temática dos 3R’s 
(redução, reutilização e reciclagem) no decorrer das atividades é fundamental para 
estimular a percepção do quanto as ações individuais e coletivas tornam-se relevantes 
na tentativa de superação do problema enfrentado.  

 
Fonte: Centro de Divulgação Científica e Cultural: São Carlos, 2006. 

 
 

O professor iniciará, em sala de aula, um debate procurando verificar os 

conhecimentos que seus alunos já adquiriram sobre o tema, perguntando a eles se 

eles conhecem o significado da sigla RSD. Por que estes elementos são chamados 

dessa forma? Qual é a forma de Reduzir, Reciclar e Reaproveitar? Todos os 

apontamentos serão registrados no quadro negro. 

Em seguida os alunos assistirão ao vídeo “Reduzir, reutilizar, reciclar! O que o 

planeta quer? 

 



 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lYScg5X05A8 

 

 

O professor retoma a discussão com os alunos, solicitando a eles que 

observem as contribuições registradas no quadro, relacionando com as informações 

obtidas no vídeo. 

Após concluir a etapa os alunos serão divididos em grupos de quatro alunos e 

o professor solicitará a eles que sociabilizem as informações obtidas sobre o assunto 

com os colegas de grupo e que juntos confeccionem fichas de pelo menos três 

formas para utilizarmos os 3Rs da sustentabilidade. 

 

Atividade 2 

Nesta atividade os alunos deverão confeccionar um folder, com as 

informações sistematizadas na aula anterior. O folder deverá divulgar, para a 

comunidade escolar, informações sobre como Reduzir, Reaproveitar e Reciclar.  

 

Significado 
Também conhecido como os 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 
são ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre 
consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas práticas, é possível diminuir o custo de 
vida (reduzir gastos, economizar), além de favorecer o desenvolvimento sustentável 
(desenvolvimento econômico com respeito e proteção ao meio ambiente).  
 
Reduzir 
Se prestarmos atenção nas compras que realizamos no cotidiano e nos serviços que 
contratamos, perceberemos que adquirimos muitas coisas que não precisamos ou que 
usamos poucas vezes. Portanto, reduzir significa comprar bens e serviços de acordo 
com nossas necessidades para evitar desperdícios. O consumo consciente é 
importante não só para o bom funcionamento das finanças domésticas como também 
para o Meio Ambiente. 
Ações práticas para reduzir: 
- Uso racional da água: não desperdiçar, tomar banhos curtos, não usar água para 
lavar a calçada, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, não deixar que 
ocorra vazamentos na rede de águas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lYScg5X05A8


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

 

Um dos objetivos de um folder é transmitir informações para uma mudança de 

comportamento junto aos professores e colegas da escola. Portanto será utilizada 

linguagem direta (textos enxutos) e eficazes. O assunto será complementado com 

informações e imagens. Esta aula será realizada no laboratório de informática 

utilizando como recurso para confecção do folder o Prezzi, PowerPoint, Word ou 

qualquer outro programa similar. 

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


O material será impresso em papel reciclado e entregue aos professores e 

alunos da escola 

 

 

SEXTA ETAPA (4 Aulas) 

 

Nesta fase, serão desenvolvidos exercícios, no laboratório de informática, 

considerando diferentes possibilidades de ilustração do conhecimento adquirido e a 

melhor forma de representá-los com o uso das tecnologias mediante uma campanha 

para a seleção correta do lixo.  

 

Conteúdo: 

Consumo Consciente. 

 

Objetivo: 

Despertar novos comportamentos sustentáveis entre professores e alunos da 

escola. 

 

Recursos: 

Computadores, softwares para criação de texto e gráficos, pranchetas. 

 

Os alunos farão uma pesquisa com professores e alunos da escola para 

descobrirem os produtos que consomem e, desses, quais são supérfluos, ou seja, 

que se pode viver sem eles e quais são realmente necessários para a sobrevivência. 

Segue exemplo: 

 

 



Em seguida, anotarão tudo que as pessoas jogam no lixo: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Os alunos perguntarão se a reciclagem do lixo é realizada na casa dos 

entrevistados. Todas as entrevistas serão tabuladas para compor um gráfico que 

aponte quantas pessoas têm o hábito de reciclar materiais em casa. 

Após a pesquisa os alunos investigarão se na escola acontece a seleção de 

lixo corretamente? A escola pratica os 3 Rs? 

Haverá uma campanha na escola sobre a seleção correta do lixo para se 

estender aos lares dos alunos. Esse trabalho será divulgado no blog do projeto. 

 
 

SÉTIMA ETAPA (4 Aulas) 

O professor utilizará o blog como portfólio digital e como ferramenta para a 

avaliação formativa dos alunos participantes da proposta. Uma vez adquiridos os 

dados e selecionadas as informações sobre questões ambientais relevantes à 

relação do homem com a natureza e seu comportamento referente ao 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos os alunos terão acesso a imagens, áudios, 

softwares livres, sites e jogos que possam ler os dados e fazer os cruzamentos 

necessários, para mostrar e registrar o conhecimento adquirido pelo grupo.  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A concepção de avaliação apresentada pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná a avaliação traz que: 

 

a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de diagnóstico do 
processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento de investigação 
da prática pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão 
formadora, uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a 
verificação dela, mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação 
da prática pedagógica. (Paraná, 2009). 

 

Assim a avaliação deste trabalho será de forma diagnóstica e formativa, onde 

o professor avaliará seus alunos em todos os momentos das atividades, priorizando 



a aprendizagem e observando possíveis dúvidas e dificuldades apresentadas por 

eles, objetivando verificar se houve a reflexão e compreensão do conteúdo, sendo 

esta contínua, dinâmica e processual, verificando também o envolvimento e 

compreensão do aluno sobre este projeto. 

A avaliação também consistirá em observar se os alunos conseguem utilizar 

os recursos tecnológicos relacionando-os com os conteúdos apresentados.  
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