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Resumo: 
 
             O presente projeto visa oportunizar aos alunos com deficiência 
intelectual, por meio da arte visual como apoio pedagógico, a conscientização 
em relação à problemática do descarte incorreto dos resíduos sólidos e a sua 
transformação em obra de arte visual. O mesmo será desenvolvido na Escola 
Pequeno Lar - Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e EJA – 
Educação de Jovens e Adultos fase I, na Modalidade de Educação Especial, 
no município de Marechal Cândido Rondon-PR. O trabalho emerge da 
perspectiva de possibilitar aos alunos com deficiência intelectual o 
envolvimento com a arte visual, atrelado com a temática do lixo, para que eles 
possam refletir, analisar e desenvolver soluções para o problema apresentado, 
agindo de forma crítica e percebendo-se como parte e construtor de sua 
história, por meio da produção de obras de artes. 
 

Palavra Chave: Educação especial; deficiência intelectual; arte visual; 
resíduos sólidos. 
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         Bonecos de Neves: Trabalho de arte visual com resíduos sólidos  

         realizado na aula de arte por alunos com deficiência intelectual. 

         Fonte: arquivo próprio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É com notória satisfação que será apresentado este material, o qual 

proporcionará aos alunos com deficiência intelectual da Escola Pequeno Lar 

atuarem em sua comunidade escolar, familiar e municipal, utilizando-se da arte 

visual para corroborar com um meio ambiente mais sustentável.  

Observando os alunos com deficiência intelectual em diferentes situações no 

âmbito escolar, percebe-se que, apesar do estabelecimento de ensino possuir 

lixeiras destinadas à coleta seletiva do lixo, nem sempre eles sabem o que colocar e 

como descartar corretamente o lixo em suas respectivas lixeiras.  



 

Mediante este fato, qual será o conhecimento prévio dos alunos referente à 

problemática do descarte incorreto do lixo? Será que eles compreendem o que é a 

coleta seletiva e a reciclagem? Será que os alunos detêm o saber sobre os impactos 

causados no meio ambiente devido ao descarte incorreto do lixo? Como formar nos 

alunos a capacidade de se sentirem agentes do contexto onde vivem? Como 

construir nos alunos a consciência de que são cidadãos responsáveis por seus atos 

e que os mesmos podem refletir na sociedade em resultados positivos ou 

devastadores? Como nós, educadores, podemos interferir nesta temática, levando 

nossos alunos a tornarem-se agentes detentores de saber crítico e atuantes na 

contribuição para um meio ambiente saudável e sustentável?  

Estes questionamentos remetem a pensar sobre a nossa prática docente 

tornando-se imprescindível a utilização de estratégias para ampliar e melhorar o 

conhecimento e as ações de nossos alunos com deficiência intelectual mediante a 

problemática do lixo no meio ambiente, através da arte visual.  

A arte retém a magnitude da magia sendo capaz de proporcionar as 

pessoas um estado transcendente de bem estar, de relaxamento, de criatividade, o 

encontro consigo mesmo, fazendo a mediação com o processo histórico da 

sociedade, corroborando para a construção de uma sociedade mais humanizada. 

Fischer (2002, p. 20) nos concede sua contribuição quando menciona que “a arte é 

necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo.  

Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. É 

inegável a contribuição da arte para a transformação dos cidadãos, 

concomitantemente com a interferência e conscientização da sociedade mediante 

sua práxis. 

Pautados nesta contribuição de Fischer, observamos a necessidade de um 

projeto que utilize como apoio pedagógico a arte visual com a perspectiva de 

possibilitar aos alunos com deficiência intelectual o envolvimento da mesma, 

atrelado com a temática dos resíduos sólidos, para que eles possam refletir, analisar 

e desenvolver soluções para o problema apresentado, agindo de forma crítica e 

percebendo-se como parte e construtor de sua história. Dando suporte a esta 

justificativa, as autoras Fusari e Ferraz (2001, p. 19) salientam que a educação por 

meio da arte valoriza no ser humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, 

concomitante com o despertar da consciência individual em consonância com a 

consciência do grupo social a que pertence.  



 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A abordagem das autoras Rosseto, Iacono e Zanetti (2006, p. 118) referente 

à deficiência intelectual nos remete a compreendê-la como sendo caracterizada por 

uma atuação intelectual significativamente inferior a média padrão. Também podem 

agregar limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, as 

quais podem estarem vinculadas a área da comunicação, saúde e segurança, 

habilidades sociais e cuidados pessoais, habilidades acadêmicas, de lazer e de 

trabalho. Dando continuidade a este contexto, Fonseca (1995, p. 43) faz referência 

em sua obra sobre a definição de deficiência intelectual sob a ótica da Associação 

Americana de Desenvolvimento Mental, onde a mesma é ressaltada como sendo o 

cérebro o progenitor, pois o mesmo desprovido de atingir um desenvolvimento 

adequado acarretará dificuldade de aprendizagem na pessoa levando-a a privação 

social. O autor destaca ainda que não concorda com as definições, pois são inúteis 

quando relacionadas em termos de direitos humanos mas, em contra partida, 

reconhece que são necessárias para a investigação e a intervenção do diagnóstico.  

Em consonância com o autor, acreditamos realmente ser necessário o 

diagnóstico para podermos intervir, tanto no campo da medicina quanto no campo 

educacional, tornando o percurso junto a pessoas com deficiência de forma mais 

qualitativa em ambos os campos. Infelizmente emergem preconceitos em relação às 

pessoas com deficiência, mesmo que os dias atuais contemplam uma gama enorme 

de informações, avanços tecnológicos, medicinais e educacionais, são muitas vezes 

rotuladas e deixadas de lado. Elas necessitam de alguém que acredite nelas, que 

consiga ver o seu potencial sob a deficiência e não lhe imponha limites, pois o que 

pode ser limite hoje, amanhã pode já estar superado. Vejamos a contribuição de 

Vayer e Roncin (1989) dentro deste parâmetro. 

 

Na verdade, deficiente ou não, a criança constrói sua pessoa com suas 
possibilidades, isto é, os dados originais e as estruturas corporais. Essa 
construção de sua pessoa e de seu conhecimento do mundo é sempre 
uma auto-organização que o meio ambiente, sobretudo o das pessoas, 
pode facilitar ou não (VAYER e RONCIN,1989, p. 28). 
 

É notória a contribuição de Rego (2002, p. 61) quando menciona que o 

desenvolvimento do ser humano na perspectiva de Vygotsky, se configura a partir 



 

das interações com o meio social ao qual pertence, ou seja, o desenvolvimento do 

psiquismo humano ocorre através da mediação das pessoas do grupo cultural as 

quais atribuem significados à realidade. Podemos concluir que, para que ocorra a 

aprendizagem é necessária a mediação de uma pessoa com conhecimentos mais 

aprimorados que irá colocar a criança frente a um determinado conhecimento e que 

a partir da internalização desse novo objeto ou conteúdo, poderá realizá-lo ou 

compreendê-lo sozinha. 

  Abrangendo um pouco mais essa questão traremos a contribuição de 

Rossetto (2012, p. 59) onde ela menciona que Vigotski preocupava-se com a 

questão da educação das pessoas com deficiência e acreditava no princípio de que 

a aprendizagem pode ocorrer em qualquer ser humano, até mesmo nos que se 

apresentam com condições físicas, mentais, sensoriais, neurológicas e emocionais, 

diferentes dos demais. Ressalta ainda que, para ele, as leis do desenvolvimento 

humano são iguais para todos.  

Analisando as considerações dos autores podemos fomentar a questão no 

sentido de que não importa a deficiência em si, o que importa realmente é 

concentrar-se nas dificuldades relacionadas ao cunho pedagógico e metodológico 

para auxiliarmos a aquisição de novos conhecimentos de forma que os mesmos se 

internalizem produzindo, desta forma, a aprendizagem. É necessário conhecer o 

aluno, sondar por qual meio ele consegue absorver melhor novos conteúdos, seja 

através de formas visuais, verbais, em grupos, etc. Todos, com ou sem deficiência, 

possuem características diferenciadas na forma de absorver e aprender novos 

conceitos. A arte como metodologia pode auxiliar nesse processo de ensino e 

aprendizagem. 

Fazendo uma análise do contexto histórico partimos da premissa que a arte 

é importante em nossa vida e sempre esteve presente em nosso dia a dia 

elucidando o processo de construção da nossa cultura. 

Saldanha, Silva e Viégas (1999, p. 11) nos dão a sua contribuição em 

relação a este tema quando relatam que, para entendermos a importância da arte na 

escola, precisamos compreender a importância do fazer artístico como sendo uma 

manifestação da criatividade do homem no mundo, uma vez que o homem nasce em 

um mundo com valores e fatos incorporados e que vão sendo repassados 

diariamente no percurso da história. O homem passa a compreender os seus 

próprios sentidos na medida em que vai interagindo com o mundo, vai dando forma 



 

a seus próprios valores e contribui para a evolução da história através da arte, ou 

seja, a arte é a leitura que o artista faz do mundo que o cerca através de seus 

sentidos. Destacam ainda que a arte na escola deve ser uma contribuição que 

proporcione ao aluno não torná-lo um artista, mas, sim, para desenvolver sua 

habilidade, capaz de levá-lo a uma melhor qualidade de vida, oferecendo a ele um 

constante contato com a realidade e a fantasia, criando, assim, um espírito mais 

consciente de sua interação com o mundo, tornando-o mais crítico. A potência de 

transformação é uma das características da arte a qual é capaz de garantir a 

flexibilidade necessária à evolução do homem. 

 
A interdisciplinaridade da arte educação tem como finalidade mais a 
criatividade que a criação, mais o homem que o artista, mais o cidadão que 
o especialista (SALDANHA; SILVA; VIEGAS; 1999, pg, 18).   
  

Ancorados na colocação de Saldanha, Silva e Viégas, visamos neste projeto 

à conscientização dos alunos com deficiência intelectual em relação à problemática 

do lixo utilizando para este fim, a arte visual como recurso meramente didático e não 

estético. A arte abrange as áreas de arte visual, teatro e dança. Dentro destas três 

abrangências da arte destacadas, neste projeto será trabalhada a arte visual. 

A explanação oriunda dos autores Scarlato e Pontin (1992, p. 7) nos faz ver 

que através da consolidação da nova sociedade em urbano-industrial houve um 

aumento no consumo, sendo esse colocado como ideologia de vida, aumentando os 

dejetos domésticos e industriais, esse fato deu-se tanto nas sociedades avançadas 

como nas subdesenvolvidas. Destacam ainda que a população utiliza os mares, rios 

e qualquer área vazia para depositar seus rejeitos sem preocuparem-se com o 

problema que essa atitude pode causar para com o meio ambiente. Infelizmente 

essa é a realidade com a qual nos deparamos, produtos de uma sociedade pautada 

no sistema capitalista, onde constrói falsas necessidades de consumo e propõe o ter 

em detrimento do ser é o que nos aponta Campos; Braga e Carvalho (2002). 

 

A grande maioria dos indivíduos cria, em seu entorno, todo um ambiente de 
bem estar e de conforto, sem a preocupação com as conseqüências 
posteriores, com os impactos e agravos que as nossas ações produzem 
sobre os sistemas ambientais, quando procuramos conquistar a almejada 
qualidade de vida, a melhor possível (CAMPOS; BRAGA; CARVALHO, 
2002, p. 9). 
 
 



 

Muitas vezes o problema apresentado esbarra na falta de conscientização, 

não existe para muitos cidadãos a preocupação com o destino do lixo, é uma ação 

de rotina colocá-lo para a coleta pública. Mas será que as pessoas se preocupam 

com o que realmente ocorre com o lixo a partir do momento em que ele é depositado 

na lixeira? Com certeza, não. Na rapidez com que vivemos o dia a dia, o que importa 

é que o nosso lixo seja retirado da residência, para onde e como vai não importa. 

Observamos então a magnitude da urgência em realizar-se um trabalho voltado para 

a conscientização do problema do descarte do lixo tanto no adulto quanto na 

criança. 

Podemos salientar a partir das colocações citadas, a importância de 

trabalharmos com os alunos com deficiência intelectual a conscientização sobre a 

problemática do lixo e a importância da coleta seletiva ecologicamente correta, 

formando nos mesmos a noção de direitos e deveres, cidadania, responsabilidade e 

os valores coletivos em prol de uma sociedade com qualidade de vida. Neste projeto 

serão utilizados somente os resíduos sólidos constituídos e derivados de papel e 

plástico, pois os resíduos sólidos como latas e vidros podem vir a ocasionar 

acidentes aos alunos durante o manuseio no processo de criação e produção da 

obra de arte visual. 

 

METODOLOGIA 

 

A intenção e a expectativa deste projeto é a de propor junto aos alunos 

com deficiência intelectual da Escola Pequeno Lar – Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial, de Marechal Cândido Rondon, Paraná, a 

criação de obras de arte visual, capaz de contribuir para ajudá-los a  compreender  

a  problemática  do  descarte  incorreto  dos resíduos sólidos no meio ambiente e 

sua atuação como cidadãos na transformação do problema, levando também a sua 

comunidade a refletir sobre o assunto. 

Para que isso se concretize, propomos como encaminhamento 

metodológico a realização de diversas atividades pedagógicas e recursos didáticos 

aos alunos, atrelados à problemática em relação aos resíduos sólidos que são 

diariamente descartados na comunidade e em sua própria casa, a transformação 

do mesmo em obra de arte visual, levando-os a valorizarem suas produções como 

fontes de informação visual na transformação social, cultural e histórica em que 



 

estão inseridos. Neste contexto, pretende-se que os alunos alcancem uma 

maior integração consigo, com o outro, com a arte e com o meio.  

Este projeto é um trabalho de cunho qualitativo, e as ações metodológicas 

desta unidade didática serão desenvolvidas em três etapas as quais consistem em 

aprofundamento teórico, prático e expositivo que serão aplicados em 32 

horas/aula durante o período das aulas de arte, onde as aulas serão ministradas 

pela professora de arte, autora deste projeto. As atividades contemplarão aulas 

expositivas, dialogadas, apresentação de vídeos, materiais concretos; fotos, 

documentários sobre os resíduos sólidos e seu descarte correto e incorreto, e como 

a arte pode auxiliar no processo de minimização desta problemática.  

As atividades serão desenvolvidas de acordo com a particularidade de 

cada aluno, levando em consideração o grau de comprometimento e suas 

potencialidades. Em cada aula será feito um feedback das aulas anteriores para 

ampliar o conhecimento dos alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos. 

Apresentaremos uma breve descrição das etapas que serão desenvolvidas 

em cada atividade, sendo 11 horas/aula teóricas e práticas e 21 horas/aula práticas 

onde confeccionaremos as obras de arte visual sobre telas.  

Após a confecção será realizado uma exposição das obras na Escola 

Pequeno Lar, para a qual serão emitidos convites para os pais a apreciarem. Essa 

exposição não se restringirá somente à escola Pequeno Lar, mas também será 

divulgada em outras escolas, agencia bancária e prefeitura do município de 

Marechal Cândido Rondon, Paraná. 

 

PRIMEIRA ETAPA (11 horas/aula) 

 

Atividade 1 

Vamos conhecer 

 

O objetivo desta atividade é conhecer e investigar quais os conhecimentos 

prévios dos mesmos em relação à temática do lixo.  

Na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel o primordial a ser 

considerado é a organização do ensino a partir dos conhecimentos prévio que o 

aluno já possui, cabendo ao educador partir deste pressuposto, ver o aluno como 

sujeito do processo de aprendizagem (SANTANA e CARLOS, 2013). 



 

Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID40/v3_n1_a2013.pdf 

Acesso em: 18 ago. 2014. 

Para refletirmos: Em quase todas as nossas ações no dia a dia, 

produzimos lixo. Roda de conversa: Faremos uma análise do que usamos e 

descartamos como lixo em nosso dia a dia.  

Após a explanação dos alunos sobre o assunto assistiremos parte do 

vídeo: Natureza Sabe Tudo – Lixo e Desperdício. Comentaremos o assunto do 

vídeo e os tipos de lixo que produzimos e como fazemos o descarte dos mesmos. 

Os alunos apresentarão embalagens de produtos utilizado pela família, solicitada 

em momento anterior. Após os alunos desenharão todo tipo de lixo que cada um 

produz em sua casa, os desenhos serão expostos no saguão da escola.  

 

 Vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=n5O_fawifUg Acesso em: 

19 ago. 2014. 

 

Atividade 2 

Classificação do Lixo: Características físicas 

Trabalharemos as características físicas do lixo, ou seja, a divisão em lixo 
seco e úmido (BRASIL 2005, p. 115). 

SECO ÚMIDO 

 
Papel, plástico, metal, tecido, vidro, 
madeira, pontas de cigarro, isopor, 
lâmpadas, cerâmicas, espuma, etc... 

 
Restos de comida, cascas e 
bagaços de frutas e verduras, ovos, 
legumes, alimentos estragados, 
etc... 
 

 

Nesta atividade será explorado a tabela acima de forma oral, através de 

algumas gravuras e material concreto (lixo) que serão mostrados aos alunos. Eles 

irão classificar as gravuras de lixo em seco ou molhado. Também irão procurar 

outras gravuras que representem o lixo seco e molhado, onde farão o recorte e a 

colagem das mesmas em uma tabela de classificação a qual será decorada com a 

arte do cubismo e exposta no saguão da escola. 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID40/v3_n1_a2013.pdf%20acesso%20em%2018/10/14
https://www.youtube.com/watch?v=n5O_fawifUg


 

Atividade 3 

Destino do Lixo 

  

Nesta atividade será trabalhado o destino do lixo através da exibição de dois 

vídeos. Após a exibição do primeiro vídeo, será discutido se a atitude dos 

personagens Crutsana e Crustáceo foi totalmente correta. Os alunos serão 

instigado a perceberem que foi em parte de forma correta, pois recolheram todo o 

lixo espalhado, mas não houve a separação (coleta seletiva), tudo foi colocado no 

mesmo saco de lixo (CORTEZ 2002, p. 43).  

Após a discussão, será exibido o segundo vídeo que mostra como fazer 

corretamente a separação do lixo nas lixeiras ecológicas. Os alunos farão a 

separação dos resíduos sólidos que trouxeram de casa e depositarão nas lixeiras 

ecológicas que temos na escola.  

Depois da separação do lixo nas lixeiras ecológicas irão para a biblioteca 

jogar no site Escola Game, um jogo ecologicamente educativo que consiste em 

colocar corretamente os resíduos sólidos em suas respectivas lixeiras.  

 

Recursos áudio visuais:  

Vídeo 1: disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=10oml-KhY5E  

Vídeo 2: disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

Jogo: disponível em: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/ 

 

Atividade 4 

Lixão, aterro sanitário e incineração 

 

Para fazer o feedback da aula anterior, serão montadas cinco lixeiras 

ecológicas de papelão com suas respectivas cores: marrom, amarela, azul, 

vermelho e verde. Serão colocadas várias gravuras de lixo de forma errada em 

cada lixeira e os alunos deverão ordená-las de forma correta.  

Em seguida será feito os questionamentos: 

E agora? O lixo está na lixeira. O problema está resolvido? Em parte sim, 

mas depois das lixeiras para onde vai o lixo?  

Apresentação do destino do lixo depois da lixeira através dos vídeos  

 

http://www.youtube.com/watch?v=10oml-KhY5E
https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/


 

Vídeo 1:  http://youtu.be/xUJdWSrfM_k (acesso em 11 nov. 2014). 

Vídeo 2:  http://youtu.be/iRELPJt6cco (acesso em 11 nov. 2014). 

 

Após a visualização do vídeo e seu comentário, será apreciada uma maquete 

do lixão e uma maquete do aterro sanitário para comparação e discussão das 

vantagens e desvantagens de cada um e qual seria o destino correto do lixo após a 

sua coleta nas lixeiras ecológicas (SCARLATO e PONTIN 1992, p. 54). 

 

Atividade 5 

Tempo de decomposição do lixo na natureza 

 

Para reforço do estudo sobre a coleta ecológica será criado um jogo de 

dominó sobre o tema o qual será jogado em duplas. A função do jogo é para ajudar 

a fixar melhor o conteúdo, para que os alunos realmente aprendam a separar 

corretamente o lixo. 

Seguirá a analise sobre quanto tempo de vida tem cada tipo de resíduo 

sólido. Nesta análise para comparação do tempo de durabilidade será utilizada, 

juntamente com a representação numérica, a representação de idade em pessoas. 

Por ex: para descrever a tempo de vida útil do cigarro que é de 5 anos será 

colocado ao lado a gravura de uma criança de 5 anos; já o aço, que permanece no 

solo por 100 anos ou mais, terá a gravura de uma pessoa de 100 anos, etc... para 

que possa haver melhor compreensão em relação a temática por parte dos alunos. 

Será construido um painel com gravuras dos resíduos sólidos e seu 

respectivo tempo de vida no solo, que será decorado com arte abstrata e exposto 

no saguão da escola.  

Informações sobre um pouco de história sobre a arte abstrata disponível no 

site : http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/arte_abstrata.htm 

 

Atividade 6 

Reciclagem 

“Nada se perde, tudo se transforma”. 

 

http://youtu.be/xUJdWSrfM_k
http://youtu.be/iRELPJt6cco
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/arte_abstrata.htm


 

No processo de reciclagem ocorre a minimização do impacto ambiental e o 

reaproveitamento de diversos materiais economizando energia e água, diminuindo a 

poluição do planeta, o que será observado em vídeos. 

Após a exibição dos vídeo 1 e 2 e comentários sobre a importância da 

reciclagem, será exposto o que pode ser reciclado e o que ainda não foi possível 

reciclar.  

Será montado um painel com recorte e colagem dos materiais recicláveis e o 

quanto é economizado com a reciclagem. O painel será exposto no saguão da 

escola e será decorado com pedaços de plásticos proveniente da casa dos 

professores e funcionários da escola, materiais estes que eles iriam jogar fora.  

 

Vídeo 1: http://youtu.be/-k2TTLuBOfw 

Vídeo 2: http://youtu.be/OR_J8KUkXMI 

 

SEGUNDA ETAPA (21 horas/aula) 

 

Esta segunda etapa será constituída de aula prática, com evocação da 

conseqüência do depósito do lixo nos rios, nas ruas e a contaminação do ar através 

da queima do lixo, contemplando as conseqüências deste ato. Como chamar a 

atenção da comunidade escolar e da sociedade sobre este problema?  

Será utilizada a arte visual para expressarmos todas essas ações que 

comprometem o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. 

 

Atividade 1 (7 horas/aula) 

Confecção de tela com o tema: Poluição da água 

 

O que acontece com o lixo quando o mesmo não vai para a lixeira? O que 

ocorre se ele for jogado nas ruas e nos rios? E quais as conseqüências se ele for 

queimado? Isto será visto no vídeo: “Vamos cuidar do meio ambiente” seguindo-se 

de um debate sobre as conseqüências que irão causar no meio ambiente o lixo que 

foi jogado no rio, o que vai acontecer com os peixes; tartarugas; etc... 

Após a discussão, os alunos irão retratar esta situação através da arte visual, 

em uma tela, para chamar a atenção das pessoas para este problema, utilizando os 

materiais recicláveis.  

http://youtu.be/-k2TTLuBOfw
http://youtu.be/OR_J8KUkXMI


 

Vídeo disponível em: http://youtu.be/pT8Oh4307F8 (Acesso em: 12 nov. 

2014).  

 

Atividade 2 (7 horas/aula) 

Confecção de tela com o tema: Poluição na terra. 

 

Com a exibição do vídeo: “Brasileiro e o costume de jogar lixo na rua”, e o 

vídeo: “Série Lixo”, será provocada a discussão em grupo e a tomada de decisão 

sobre como chamar a atenção da comunidade sobre este tema, através da criação 

de uma tela. Serão observadas pelos alunos algumas fotos tiradas das ruas no 

município, onde há muito lixo jogado e também em terrenos vazios. 

 

Vídeo 1: http://youtu.be/eIKgDRo9wgQ (Acesso em: 12 nov. 2014) 

Vídeo 2: http://youtu.be/4VaiHfcMSN4 (Acesso em: 12 nov. 2014) 

 

Atividade 3 (7 horas/aula) 

 

O que acontece se o lixo for queimado será discutido a partir da exibição de 

um vídeo com o tema: Poluição do ar, sobre o lixo que é queimado e o que 

acontece no meio ambiente devido a esta prática (PERES e ISLER, 2002 p. 85). 

Após essa atividade, serão manifestadas as idéias através da arte visual, deste 

assunto que é de suma importância para a preservação do nosso planeta.  

Vídeo: http://youtu.be/QCEGRe8d5TM (Acesso em: 25 nov. 2014) 

 

TERCEIRA ETAPA  

Exposição das telas 

 

A exposição será composta pelas telas produzidas pelos alunos na 

segundo etapa. O roteiro segue a identificação do lixo, na terra, na água e no ar. 

Será colocado banner e disponibilizado às pessoas um folhetos com informações e 

questionamentos com a intenção de provocar a reflexão sobre a problemática do 

resíduo sólido quando este é descartado incorretamente 

http://youtu.be/pT8Oh4307F8
http://youtu.be/eIKgDRo9wgQ
http://youtu.be/4VaiHfcMSN4
http://youtu.be/QCEGRe8d5TM
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