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APRESENTAÇÃO 

Esta produção didático-pedagógica será implementada com estudantes do 

3o ano do ensino médio, do Colégio Estadual Olavo Bilac. Ensino Fundamental e 

Médio, do município de Faxinal, com formatação de uma Unidade Didática, no 

primeiro semestre de 2017. 

Conforme destaca as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Estado do Paraná, (DCE) da disciplina de química, “o conhecimento químico, assim 

como os demais saberes, não é algo pronto, acabado e inquestionável, mas em 

constante transformação”. (PARANÁ, 2008, p.51)  

Portanto a disciplina de química, seus conceitos e significados estão em 

constante evolução e essas mudanças podem afetar diretamente o processo de 

ensino-aprendizagem e exigir um contínuo melhoramento dos professores para 

adaptarem-se as essas mudanças. 

Levando-se em conta que a humanidade está em crescente 

desenvolvimento e necessitamos de uma imensa demanda de produtos a fim de 

satisfazer nossas necessidades, a temática: química, educação ambiental e 

cidadania, nos leva a pensar em recursos alternativos como opção para satisfação 

de algumas de nossas necessidades, dentre esses recursos o processo 

conscientização do uso e reciclagem de papel nos permite realizar reflexões que 

precisam ser desenvolvidas em favor de uma educação de qualidade. 

Neste sentido, a Produção Didático-Pedagógica justifica-se pela 

necessidade de uma compreensão crítica do que seja a Educação Ambiental e 

Cidadania, pois são aspectos importantes do desenvolvimento humano e da 

aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo escolar. 

A DCE de química destaca ainda a importância da aplicação de atividades 

práticas e contextualizadas como estratégia para despertar o interesse do estudante, 

assim como sugerem a utilização da interdisciplinaridade como uma possibilidade de 

aprendizagem significativa dos conceitos da Química e dos demais conteúdos 

envolvidos. 

Esta produção se justifica ainda, uma vez que ao longo de minha 

experiência profissional, percebi que nas escolas, em todo seu espaço físico, existe 



um acúmulo de papéis que são considerados lixo, mas que, podemos reutilizá-los 

através do processo de reciclagem.  

Quando incentivamos a reciclagem de papel, além de fatores econômicos, 

temos a preservação dos recursos naturais, diminuição da poluição, geração de 

empregos e redução do descarte de lixos nos aterros.  

A partir do tema proposto pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

- Apresentar e discutir os conceitos do tema e compreender sua relevância; 

- Relacionar o tema proposto com o cotidiano do estudante; 

- Preparar atividades a fim de consolidar a ideia de reciclagem de papel; 

- Alçar possibilidades de uso do produto obtido pela reciclagem como uma 

ferramenta didática, sendo um material que poderá ser utilizado por todos que fazem 

parte do nosso colégio. 

Através da produção da unidade didática, proponhamos desenvolver 

atividades, utilizando diferentes recursos com base nos pressupostos da abordagem 

metodológica dos três momentos pedagógicos, a fim de aproximar os estudantes ao 

estudo da química, educação ambiental e cidadania, relacionando os conceitos 

estudados com o cotidiano. 

Desta forma, a unidade didática pretende fornecer subsídios aos professores 

de Química, para que possam planejar atividades metodológicas  utilizando 

conceitos da química por meio de atividades diversificadas visando uma 

aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Desejo que você Professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, tenha 

excelentes resultados com a utilização deste material didático em sua escola. 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

Problematização Inicial 

Para iniciar o procedimento metodológico, o professor deverá introduzir uma 

questão problematizadora com relação ao conteúdo abordado, com a finalidade de 

analisar e selecionar as respostas mais relevantes para se inicializar as atividades 

desta unidade didática.  

 

1a ATIVIDADE 

Problematização Inicial. 

Objetivos:  

- Apresentar e discutir os conceitos do tema e compreender sua relevância. 

Descrição: Esta atividade consiste em apresentar uma questão problematizadora, a 

fim de iniciarmos nossos estudos sobre a produção e reciclagem de papel. Será esta 

questão que norteará todo o trabalho da unidade didática. 

 

 

 

 

 

 

As respostas serão as mais variadas possíveis, mas o professor deve 

investigar e questionar os estudantes procurando estabelecer a ligação desse 

conteúdo com seu dia a dia, ao ponto de perceberem que não possuem 

conhecimento científico suficiente sobre o assunto abordado. 

Após um tempo médio de 10 a 15 minutos, para as respostas, o professor 

irá comentar que as atividades serão focadas no papel, que a partir de desse 

momento será trabalhado com um relato histórico de onde surgiu as primeiras 

concepções do uso do papel e sua composição química e posteriormente 

chegaremos no processo de reciclagem. 

Questão Problematizadora Para o Estudante: 

Como podemos diminuir e reaproveitar papéis, jornais, revistas e etc., que se 

acumulam por diversas maneiras no espaço escolar, levando em consideração 

fatores econômicos, preservação dos recursos naturais, diminuição da poluição 

e redução do descarte de lixos nos aterros?  

 

 



Para que o objetivo final, que é a produção de papel reciclado, seja 

atingido, neste momento, na sala de aula será colocado uma lixeira para depósito de 

papéis em geral, os estudantes e professores podem colaborar, para no final desta 

unidade didática, efetivarmos a atividade de reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do Conhecimento 

Momento de sistematizar os conhecimentos necessários para a 

compreensão do tema proposto e da questão inicial. 

 

 

 

 

 

 

2a ATIVIDADE 

Leitura e interpretação do texto “Um Pouco de História”. 

Objetivo:  

- Conhecer a história de produção e utilização do papel e de seus antecessores e de 

como ele chegou no Brasil. 

Descrição: O texto “Um Pouco de História”, traz de maneira resumida um resgate 

histórico do papel, de onde ele surgiu, seus antecessores e como ele chegou ao 

Brasil. 

Professor: 

A questão problematizadora, textos dos conteúdos abordados e as atividades 

para reforçar e fixar os conteúdos, serão entregues para cada estudante, 

conforme a sequência dos estudos, e a sugestão é que colem no caderno, para 

que os mesmos tenham um suporte teórico para posteriores pesquisas.  

 

Professor: 

É necessário que para cada texto, faça uma leitura explicativa e esclarecendo 

as possíveis dúvidas. Estes textos foram produzidos para os estudantes, 

adaptados ao processo de aprendizagem dos mesmos. 

 



Um Pouco de História 

Desde os tempos mais remotos, o homem utilizou diferentes 

materiais para registrar sua história. Os primeiros suportes empregados foram 

as cascas e folhas de algumas plantas, rochas e argila, além de peles e ossos 

de animais. Placas de madeiras, recobertas ou não por uma fina camada de 

cera, e placas de metais como o bronze e o chumbo também foram utilizadas 

para os mais variados fins.  

Dos produtos vegetais empregados para a escrita, o papiro foi o que 

alcançou maior importância histórica. Acredita-se que os papiros mais antigos 

datem de 3.500 anos atrás. O papiro foi amplamente utilizado na antiguidade 

por egípcios e, também, por povos da europa durante a idade média. Seu 

substituto, o pergaminho, já era conhecido e foi o material mais amplamente 

empregado durante os séculos IV a XVI. 

A utilização do papel como suporte para a escrita ocorreu 

inicialmente na China, no ano 105 d.C.. Os chineses mantiveram por muitos 

séculos o segredo de sua fabricação. A expansão para o ocidente começou 

em 751, quando prisioneiros chineses introduziram, na Ásia Central, a 

indústria do papel. Daí em diante, o uso do papel foi cada vez mais 

disseminado. Na europa, a primeira fábrica de papel surgiu na Espanha em 

1.144 e, ao final do século XVI, o papel já era manufaturado em todo o 

continente europeu. 

A fabricação do papel era, até fins do século XVIII, essencialmente 

manual. A primeira máquina surgiu somente em 1.798, na França. No Brasil, a 

produção industrial de papel foi introduzida pelos portugueses no ano de 

1890.  

 

3a ATIVIDADE 

Leitura e interpretação do texto “A Química da Madeira”.  

Objetivos:  

- Reconhecer e diferenciar os principais componentes da madeira.  

Descrição: O texto “A Química da Madeira”, traz os principais componentes 

elementares e macromoleculares que constituem a madeira, bem como suas 



porcentagens e estruturas, levando o estudante entender que a principal matéria-

prima para a obtenção industrial de fibras celulósicas é a madeira. 

 

A Química da Madeira 

A principal matéria-prima para a obtenção industrial de fibras 

celulósicas é a madeira. 

 A composição química elementar da madeira não possui diferenças 

consideráveis, levando-se em conta as madeiras de diversas espécies. Os 

principais elementos existentes são o Carbono (C), o Hidrogênio (H), o 

Oxigênio (O) e o Nitrogênio (N), este em pequenas quantidades. A análise da 

composição química elementar da madeira de diversas espécies demonstra a 

seguinte composição percentual, em relação ao peso seco da madeira:  

- 49 a 50 % de C; 

- 6% de H; 

- 44 a 45 % de O; 

- 0,1 a 1% de N. 

 Além destes elementos encontram-se pequenas quantidades de 

Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg) e outros, constituindo as substâncias 

minerais existentes na madeira. 

As principais substâncias macromoleculares da madeira são:  

- 40 - 50% de celulose; 

- 27 - 30% de polioses (hemiceluloses); 

- 20 - 28% de lignina; 

- 3 - 5% de outros constituintes (extrativos). 

A celulose (figura1) principal constituinte da parede celular da fibra, 

pertence ao grupo químico dos glicídios, que são compostos de função mista 

do tipo poliálcool-aldeído, é um polissacarídeo linear, de fórmula (C6H10O5)n, 

formada pela condensação de um grande número de monômeros de glicose 

produzidos durante a fotossíntese.  



 

Figura 1: Estrutura de uma cadeia de celulose. 

As hemiceluloses também são polissacarídeos, porém diferem da 

celulose por serem constituídas de vários tipos de unidades de açúcares, além 

de serem polímeros ramificados, podendo existir grupos laterais e de cadeias 

mais curtas. 

A lignina (figura 2) é um polímero amorfo, sua estrutura aromática 

macromolecular é diferente em cada vegetal de composição química 

complexa, funciona como um cimento que confere firmeza e rigidez ao 

conjunto de fibras de celulose. 

 

Figura 2: Estrutura genérica de uma molécula de lignina 



Os constituintes menores (extrativos) incluem compostos orgânicos 

de diversas funções químicas e, em quantidades menores, compostos 

inorgânicos. 

 

4a ATIVIDADE 

Leitura e interpretação do texto “A Produção de Celulose”. 

Objetivos:  

- Entender como a celulose é extraída da madeira; 

- Compreender o processo de produção da celulose, até sua fase final que é a 

formação da folha de celulose. 

Descrição: O texto “A Produção de Celulose”, mostra como as fibras celulósicas são 

formadas, quantidades de madeira e água para se produzir a celulose, como se dá o 

processo de produção da celulose no Brasil, até chegar à formação da folha, que é o 

produto final das fábricas de celulose. 

A Produção de Celulose 

Do ponto de vista 

químico, as fibras são formadas 

pelas interações entre as 

moléculas de celulose, 

proporcionadas pelas ligações de 

hidrogênio entre grupos hidroxilas 

dos monômeros de glicose (figura 

1). São essas mesmas ligações de 

hidrogênio que permitem a 

formação de folhas de papel, além 

dos agentes encolantes, as fortes 

interações entre as fibras são 

proporcionadas pelas ligações de  

hidrogênio, garantido a resistência                 Figura 1: Ligações de hidrogênio entre cadeias de celulose. 

aos papéis, destinados aos mais variados fins.                                                                                                                                                 



   No Brasil, a produção de celulose e papel utiliza essencialmente 

espécies de eucaliptos. Para a produção de uma tonelada de papel são 

consumidas cerca de 50 a 60 árvores de eucalipto (em torno de 2 e ½  

toneladas de madeira), e  em média  100 mil litros de água. Algumas espécies 

de pinus também são utilizadas.                                                 

A produção de celulose, no Brasil, baseia-se principalmente em 

florestas plantadas, e as principais áreas de reflorestamento estão localizadas 

nas regiões Sul e Sudeste.  

A obtenção da celulose começa com o corte das árvores. Após 

remoção dos galhos, as toras de madeira são cortadas em tamanhos 

apropriados e transportadas para a fábrica, lá a madeira é descascada. As 

toras descascadas são lavadas e picadas em cavacos com dimensões 

específicas, a fim de facilitar a difusão dos reagentes químicos que serão 

utilizados. Na forma de cavacos, a madeira está pronta para ir para a polpação. 

 A polpação tem por finalidade facilitar a separação das fibras e 

melhorar suas propriedades para fabricação do papel. A polpação pode ser 

feita por um processo químico, no qual é retirada da madeira a maior parte da 

lignina, além de outros constituintes menos abundantes. O processo químico 

de polpação mais utilizado no Brasil é o processo kraft, os cavacos de madeira 

são submetidos  à reação  com uma solução contendo hidróxido de sódio 

(NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S), esse processo ocorre dentro de um 

biodigestor, mantido a altas temperaturas e pressões. Os produtos químicos 

utilizados reagem com a lignina, fragmentando-a em substâncias menores que 

se solubilizam na solução alcalina e que podem ser removidas das fibras por 

inúmeras etapas de lavagem. 

Uma polpa marrom é o resultado da polpação e ainda não é 

adequada para a produção de determinados tipos de papel. Essa coloração 

marrom é produzida, principalmente, pelas pequenas quantidades de lignina 

que não foram totalmente removidas. 

Para se obter uma polpa totalmente branca, é necessário remover 

toda lignina, através de um processo químico de branqueamento. Esse 

processo é difícil e acontece em diversas etapas. Nos vários estágios do 

processo de branqueamento da celulose, podem ser utilizadas reagentes 

químicos como cloro (Cl2), dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito de sódio 



(NaClO), oxigênio (O2) e ozônio (O3), dentre outros. Entre um estágio de 

branqueamento e outro a polpa é lavada com uma grande quantidade de água. 

Assim que a polpa atinge a qualidade de brancura adequada, passa-

se à etapa de formação da folha, que é o produto final das fábricas de celulose. 

Isto é feito em uma máquina, na qual a polpa é continuamente depositada 

sobre uma tela. Então, a água é removida pela parte de baixo da tela, por 

vácuo, e em seguida a celulose é seca e enrolada em grandes bobinas. Nem 

todas as indústrias que produzem a celulose fabricam o papel. Assim, para ser 

enviada às fábricas de papel, a folha de celulose contínua é geralmente 

cortada em folhas individuais e, então, enfardada. 

 

5a ATIVIDADE 

Leitura e interpretação do texto “A Produção de Papel”. 

Objetivos:  

- Entender processo de produção de papel; 

- Diferenciar o processo de produção da celulose do processo de produção do papel. 

Descrição: O texto “A Produção de Papel”, relata de maneira simples como a 

celulose é empregada na fabricação de inúmeros tipos de papéis. 

A Produção de Papel 

A celulose branqueada ou não, é empregada na fabricação de 

inúmeros tipos de papel. De acordo com sua finalidade, os papéis podem ser 

classificados em papéis para: 

- Impressão; 

- Escrever; 

- Embalagem; 

- Sanitários; 

- Cartões e Cartolinas; 

- Especiais. 

Para fazer o papel, a celulose é misturada à água para degradação 

das fibras.  Algumas vezes as fibras são submetidas a tratamento mecânico 

semelhante a uma moagem, para torná-las mais adequadas a fabricação do 

papel, tornando-o mais macio, liso, resistente ao rasgo ou mais absorvente.  



Vários aditivos, como colas, cargas minerais, controladores de pH e corantes, 

podem ser acrescentados. 

A máquina de papel possui funcionamento semelhante ao descrito 

para a formação da folha de celulose, é produzida uma folha única de papel, 

que é enrolada em bobinas e, posteriormente, embalada para ser enviada ao 

mercado consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a ATIVIDADE 

Caça palavras. 

Objetivos:  

- Reforçar e fixar o conhecimento adquirido dos conteúdos abordados. 

Descrição: A atividade de caça palavras promove uma pesquisa nos textos: “Um 

Pouco de História” e “A Química da Madeira”, facilitando uma revisão desses 

conteúdos, permitindo que os estudantes fixem o conhecimento que estão 

adquirindo.  

 

 

 

 

 

 

Professor:  

As atividades 6a e 7a, permitem que  o desenvolvendo o raciocínio aconteça  de 

forma prazerosa no momento das resoluções.  

A utilização desta modalidade de atividade ajuda o professor avaliar com clareza 

e objetividade o esforço e a atenção de cada estudante.  

 



Pesquise as respostas nos textos “Um pouco da história do papel” e “A 

química da madeira” e em seguida procure as respostas no caça palavras.  

1. Dos produtos vegetais empregados para a escrita, o _____________________ 

foi o que alcançou maior importância histórica. 

2. O ________________________, já era conhecido e foi o material mais 

amplamente empregado durante os séculos IV a XVI. 

3. A utilização do papel como suporte para a escrita ocorreu inicialmente na 

___________________, no ano 105 d.C.. 

4. Na Europa, a primeira fábrica de papel surgiu na __________________ em 1.144 

e, ao final do século XVI, o papel já era manufaturado em todo o continente europeu. 

5. No Brasil, a produção industrial de papel foi introduzida pelos 

______________________ no ano de 1890.  

6. A principal matéria-prima para a obtenção industrial de fibras celulósicas é a 

___________________________. 

7. Os principais elementos existentes na madeira são o 

________________________________(C), o _____________________________ (H), 

o _________________________ (O) e o ___________________________  (N). 

8. As principais substâncias macromoleculares da madeira 

são:__________________, _________________________, __________________e 

______________________. 

9. A celulose, principal constituinte da parede celular da fibra, pertence ao grupo 

químico dos __________________. 

10. Os glicídios pertencem a função mista do tipo 

_________________________________. 

11. A celulose, também pode ser considerada_______________________________. 

A P D F Ç O P M N B V C Z X O 

B O E G A S D F G H J K L P H 

C L I G N I N A Q Q W E R O N 

H I D R O G E N I O U Y T L I 

E S I O P A A S D X F G N I M 

M S O O A S D F G I C H I A A 

I A Q W E R T Y U G A S T L G 

C C Z X C V B N M E A D R C R 

E A Q W E R T Y U N S D O O E 

L R P G L I C I D I O S G O P 

U I O Q A S D F G O A D E L A 

L D I W A S D A A S D F N A C 

O I U E A S H Q S Q O A I L A 

S O Y R H N Q S O W R S O D R 

E L T T A U D V V E I D K E B 

L I R P J H F B I R P F L I O 

H N S K G M G N T T A G J D N 

C E L U L O S E A Y P H G O O 

A A M N V C X Z R U A J F I O 

W R D C F G H J T I C H I N A 

Q T Y U I O P L X O A Q W E R 

S P O R T U G U E S E S H G D 



7a ATIVIDADE 

Decifre as letras. 

Objetivos:  

- Desenvolver o raciocínio lógico através dos conteúdos abordados. 

- Fixar o conhecimento adquirido. 

Descrição: A atividade de representar as letras do alfabeto por símbolos irá 

promover uma pesquisa nos textos: “A Produção de Celulose” e “A Produção de 

Papel”, oportunizando o desafio e instigando a curiosidade, auxiliando o trabalho de 

construção do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesquise as respostas nos textos “A produção de celulose” e “A produção de 

papel” e em seguida resolva o passatempo, lembrando que para símbolos 

iguais, letras iguais. 

 

1. Elemento que realiza as 
ligações entre as moléculas de 
celulose. 

€ β Ω © ¥ ® π ≠ β ¥ 

2. Espécie essencialmente 
utilizada do Brasil para produção 
de celulose e papel. 

π α ∞ ¶ § β ≥ ¾ ¥ ÷ 

3. Tem por finalidade facilitar 
a separação das fibras e 
melhorar suas propriedades para 
fabricação de papel. 

≥ ¥ § ≥ ¶ ╤ ⧩ ¥   

4. Processo de polpação 
mais utilizado no Brasil. 

% © ¶ Ξ ¾      
5. Coloração produzida, 
principalmente, pelas pequenas 
quantidades de lignina que não 
foram totalmente removidas. 

Ψ ¶ © © ¥ Ψ     

6. Nos vários estágios de 
branqueamento podem ser 
utilizados reagentes químicos 
como o O3. 

¥ Z ¥ ≠ β ¥     

7. Entre um estágio de 
branqueamento e outro a polpa 
uma grande quantidade dessa 
substância. 

¶ ® α ¶       

8. Produto final das fábricas 
de celulose. 

Ξ ¥ § € ¶ ÷ 

    
9. A celulose branqueada ou 
não, é empregada na fabricação 
dê? 

≥ ¶ ≥ π β ÷ 

    

10. De acordo com sua 
finalidade, os papéis podem ser 
classificados em ...................., 
por exemplo. 

β Ψ ≥ © π ÷ ÷ ⧩ ¥  

11. Para fazer o papel, a 
celulose é misturada à água para 
degradação das ................ 

Ξ β b © ¶ ÷ 

    

12. Que tipo de tratamento as 
fibras são submetidas para que o 
papel se torne mais macio e liso? 

Ψ π ∞ ¶ ≠ β ∞ ¥   

13. Podem ser acrescentados 
vários tipos de aditivos, como os 
............. 

∞ ¥ © ¶ ≠ ¾ π ÷ 

  

 

 

 



8a ATIVIDADE 

Será que você sabe separar os materiais recicláveis?  

Objetivos: 

- Reconhecer e diferenciar as lixeiras que se encontram nos mais diversos 

ambientes para coleta seletiva de lixo reciclável. 

Descrição: Esta atividade consiste em chamar a atenção dos estudantes para que 

os mesmos percebam que a ideia de separação e coleta de lixo, que pode ser 

reciclado, está na maioria dos ambientes que os estudantes frequentam. 

 

 

 

 

Será que você sabe separar os materiais recicláveis? 

A prática da reciclagem depende da atitude dos consumidores, pois 

são eles que separam o que vai e o que não vai para reciclagem. Sem que a 

separação seja feita, não há o que reciclar. Os materiais recicláveis são 

classificados por tipo - plástico, papel, vidro, ferro, alumínio, orgânico e 

outros – e devem ser descartados em lixeiras de cores específicas para que 

haja a coleta seletiva. Alguns materiais, no entanto, não devem ser 

encaminhados nem para a reciclagem, tampouco descartados no lixo comum, 

é o caso do óleo de cozinha que deve ser entregue em postos de coleta 

específicos, e nunca despejado na pia, ou de algumas baterias que contêm 

metais pesados. Se você tiver um quintal, pode ainda separar o lixo orgânico 

(cascas de frutas, resto de comidas, galhos, folhas...) e fazer uma 

compostagem, que poderá servir de adubo natural para horta ou jardim. E 

você, será que sabe separar todos os materiais recicláveis? 

 

Roteiro para a atividade: 

- Na aula anterior a atividade 8, o professor solicitará que os estudantes tragam, 

para a próxima aula, alguns matérias que normalmente eles colocariam no lixo; 

- Lembrar os estudantes que esses materiais devem estar lavados e secos, podem 

ser, por exemplo, pacote de leite, embalagens de refrigerantes, saco de pão, vidro 

Professor: 

O texto a seguir serve para subsidiar a atividade prática que virá a seguir. 

 



com tampa de conservas em geral, jornais, e etc....; 

- O professor deve levar pelo menos dois exemplos de cada tipo de lixo, pois os 

estudantes podem deixar de trazer algum tipo de lixo específico; 

- O professor vai levar para sala de aula, caixas para coleta de lixo, sinalizadas 

apenas com as cores (pode-se encapar caixas de supermercado, por exemplo), 

tomando como referência a simbologia de identificação de materiais retiradas da 

Resolução CONAMA 275/01, que estabelece o código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos; 

- Estas caixas, serão de cores azul, vermelho, amarelo, verde e marrom, pois 

trabalharemos com os principais lixos que encontramos no ambiente doméstico e 

escolar (papel/papelão, plástico, vidro, metal e resíduos orgânicos); 

- Coloque as lixeiras coloridas dentro da sala de aula; 

- Disponha as lixeiras, sem indicação de nome, e observe se os estudantes 

conseguem reconhecer as cores, que deveriam ser frequentemente encontrados em 

espaços públicos (shoppings, supermercados, praças, escola, etc.); 

- Em seguida os estudantes formarão grupos de até 5 integrantes, e com os 

matérias que os mesmos trouxeram e mais os materiais que o professor irá distribuir 

nos grupos, os estudantes farão o descarte apenas tendo as cores como referência, 

com a finalidade de sabermos se os mesmos apesar de terem essas sinalizações 

no próprio colégio, as identificam corretamente; 

- Uma vez terminado o depósito dos materiais, questione os estudantes se eles 

encontraram dificuldades na realização desta atividade. (Qual foi e por quê?);  

- Em seguida, com o auxílio dos estudantes, abra um recipiente por vez e observe o 

que foi depositado; 

- Os grupos vão relatar verbalmente sobre o que concluíram dessa separação; 

- Apresente aos estudantes, utilizando as figuras abaixo, com auxílio da tv pendrive, 

o significado de cada cor e símbolo para os diferentes recipientes de reciclagem; 

 

 

 



Cores para os recipientes coletores de lixo 

 

Figura 1: Cores de lixeira - Disponível em<http://www.planetareciclavel.com.br/simbologia/simbologia.html> 
Acesso em: 02 Nov de 2016. 

 

 

 

Simbologia de Reciclagem 

 

Figura 2: Simbologia - Disponível em<http://www.planetareciclavel.com.br/simbologia/simbologia.html>  Acesso 
em: 02 Nov de 2016. 

 

 

 

http://www.planetareciclavel.com.br/simbologia/simbologia.html
http://www.planetareciclavel.com.br/simbologia/simbologia.html


Caixas coletoras e separadoras de lixo reciclável. As diferentes cores indicam 

o tipo de material que deve ser coletado.  

 

Figura 3: Galeria de imagens - Matéria e sua natureza - Disponível em 
<http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/882seplixo.jpg >Acesso em: 02 Nov de 2016. 

 

- Nomeie as lixeiras e peça aos estudantes que novamente disponham os materiais; 

- Novamente os grupos vão relatar sobre o que concluíram dessa separação. 

 

9a ATIVIDADE 

Leitura e interpretação do texto “A Reciclagem do Papel”. 

Objetivo: 

- Entender o quanto é importante reciclar papel. 

Descrição: O texto “A Reciclagem do Papel”, mostra que a reciclagem é um 

processo muito importante para diminuição de resíduos, também relata quais são os 

critérios que o papel deve ter para ser reciclado, quantas vezes esse papel pode 

passar pelo processo de reciclagem e traz algumas vantagens em se reciclar papel. 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/882seplixo.jpg


A Reciclagem do Papel 

À produção de celulose e papel estão associados a alguns 

problemas ambientais. Uma alternativa para diminuir os problemas ambientais, 

está na reciclagem de papel.  

A reciclagem do papel é tão importante quanto a sua fabricação. 

Cerca de 50 kg de papel reciclado evitam o corte de uma árvore e o consumo 

de água no processo de reciclagem é em torno de 98% menor. 

Para ser reciclado o papel não deve ter impurezas, como: corda, 

metal, barbante, vidro, pedra, madeira e plástico. São proibidos: papel vegetal; 

papel-carbono; papel e cartão impregnados com substâncias impermeáveis à 

umidade; papel sujo; engordurado ou contaminado com produtos químicos 

nocivos à saúde; papel sanitário usado.  

O papel que será reciclado percorre uma cadeia formada por 
catadores, pela indústria de papel, pelo mercado consumidor e depois 
volta novamente aos catadores. Passa por um processo manual de 
separação, escolha, classificação e enfardamento. Depois de coletado 
e selecionado, o papel sofre o processo de reciclagem propriamente 
dito. Nessa etapa, ele é desfibrilado em meio a uma grande quantidade 
de água. A massa formada pode passar entre cilindros e ser 
transformada em diferentes tipos de papel de várias espessuras, ou 
em papelão, ou pode produzir a polpa. Nesse último caso, a massa de 
papel é colocada em formas de metal e comprimida, para a remoção da 
água. (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010, p. 105). 

 Na reciclagem de papel, muitas vezes não precisa do 

branqueamento, pois o material pode ter cor amarelada e se enquadrar em 

uma categoria inferior. Recicla-se a apara de papel até a perda da fibra, em 

média, três vezes. O padrão de qualidade do material baixa a cada ciclo de 

uso-descarte-recuperação. 

A produção de uma tonelada de papel novo consome: 

- 50 a 60 árvores de eucalipto; 

- 100 mil litros de água; 

- 5 mil kW/h de energia elétrica. 

Já uma tonelada de papel reciclado consome: 

- 1,2 tonelada de papel velho; 

- 2 mil litros de água; 

- 1 a 2 mil kW/h de energia elétrica. 

 

 



Algumas vantagens em reciclar papel: 

- Redução dos custos da matéria prima (a pasta de aparas é mais barata que a 

celulose de primeira); 

- Economia de recursos naturais; 

- As fábricas recicladoras podem funcionar sem impactos ambientais, pois a 

fase crítica de produção da celulose já foi feita anteriormente – o 

branqueamento; 

- Geração de empregos. 

O papel reciclado pode ser aplicado em caixas de papelão, sacolas, 

embalagens para ovos, bandejas para frutas, papel higiênico, cadernos e 

livros, material para escritório, envelopes, papel para impressão, entre outros 

usos. Atualmente, a força que impulsiona a reciclagem é a econômica, mas o 

fator ambiental também tem servido como alavanca. A preocupação com o 

meio ambiente criou uma demanda por produtos e processos amigos do meio 

ambiente e reciclar papel é uma forma de responder a essa demanda. 

 

10a ATIVIDADE 

Produção de papel reciclado. 

Objetivos: 

- Produzir papel reciclado; 

- Entender que a reciclagem do papel é tão importante quanto a sua fabricação 

inicial; 

- Alçar possibilidades de uso do produto obtido pela reciclagem como ferramenta 

didática, sendo um material que poderá ser utilizado por todos que fazem parte do 

nosso colégio. 

Descrição: A atividade de produção de papel reciclado consiste em aproveitar os 

papéis que se acumulam no ambiente escolar e que normalmente iriam para o lixo. 

Será feito, no laboratório, todo o processo de reciclagem do papel, em escala 

artesanal, e o produto obtido ficará a disposição do colégio. 

Os papéis, jornais, revistas e etc. foram coletados desde o mês de outubro 

de 2016, a fim de termos bastante matéria-prima para a realização da reciclagem.  

Os depósitos para coleta de papéis em geral foram a secretária da escola e também 



a biblioteca, e desde o começo da implantação do projeto foi colocado na sala de 

aula do 3o ano, uma lixeira para coleta desse tipo de material. 

 

Processo de Reciclagem 

Materiais: 

- Papéis em geral que iriam para o lixo, limpo e seco que foram coletados no 

ambiente escolar; 

- 3 Baldes de 30L; 

- Liquidificador; 

- 3 telas (50 x 60cm) de silk screen; 

- Piscina de 280L inflável;  

- Água; 

- Pá ou concha grande. 

 

Procedimentos: 

- Pique os papéis em pedaços menores e coloque tudo no balde, coloque os papéis 

até um pouco mais da metade do balde e cubra com água; 

- Deixe essa mistura descansar pelo menos por três dias; 

- Após os três dias, o papel estará praticamente desmanchando e será 

transformado em uma pasta; 

- Com ajuda do liquidificador, bata o conteúdo dos baldes, mas aos poucos para 

não danificar o aparelho e se necessário adicione um pouco mais de água para não 

forçar; 

- A massa obtida no liquidificador será transferida para o depósito que é a piscina 

inflável; 

- Coloque água até a mistura ter entre 15 a 20 cm de profundidade; 

- Misture bem tudo, pode ser com auxílio de uma pá de madeira; 

- Em seguida, coloque a tela de silk screen na mistura e mecha para as fibras se 

espalharem bem; 



- Depois suba lentamente com a tela e observe a presença de uma pasta na tela; 

- Coloque a tela em algum lugar seco e arejado e espere pelo menos um dia; 

- Após um dia tire lentamente a massa seca da tela; 

- Recorte os cantos para obter uma uniformidade; 

- Pronto, o papel reciclado está pronto para ser usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do Conhecimento 

Momento de sistematizar o conhecimento que vem sendo incorporado 

pelo estudante, analisando e interpretando a aquisição e assimilação de conceitos 

com a organização dos saberes através da utilização de mapa conceitual, que 

possibilita uma representação esquemática podendo propiciar uma aprendizagem 

significativa. 

 

11a ATIVIDADE 

Mapa Conceitual. 

Objetivo:  

- Promover a aprendizagem, servindo como ponte do que o estudante já sabe para 

novas informações,  a fim de construir uma aprendizagem significativa. 

Descrição: A atividade de mapa conceitual serve para tornar mais significativa a 

aprendizagem dos estudantes, permitindo-lhes estabelecer relações sistematizadas 

entre os conteúdos apresentados com os conhecimentos anteriormente assimilados.  

Professor: 

Pode-se colocar na massa que está depositada na piscina, pétalas de flores, 

fiapos de pano, tintas para coloração, esses itens darão um efeito muito 

bonito quando o papel reciclado estiver pronto. 

Essas folhas de papel serão entregue para a equipe pedagógica do Colégio, a 

fim de utilizarem quando o colégio necessitar desse material como suporte 

pedagógico.  

 



 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

O Ensino de Química, Educação Ambiental e Cidadania. 

A disciplina de química, seus conceitos e significados estão em constante 

evolução e essas mudanças podem afetar diretamente o processo de ensino-

aprendizagem e exigir um contínuo melhoramento dos professores para adaptarem-

se as essas mudanças. 

Um dos maiores descontentamento nos propósitos educacionais 

encontrados na atualidade, atingindo tanto professores quanto estudantes, é a 

relação entre conhecimento escolar e a realidade dos estudantes. 

A educação deve proporcionar aos estudantes uma efetiva reflexão e 

busca de uma transformação da realidade a partir do momento que entenda a 

ciência como instrumento facilitador da leitura da realidade, oportunizando a 

aquisição de uma visão crítica. 

Chassot (2006, p. 37) afirma que “a Ciência é uma das mais 

extraordinárias criações do homem, que lhe confere, ao mesmo tempo, poderes e 

satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam” e, 

nesse sentido, a forma como a Química vem sendo trabalhada em sala de aula 

depende de vários fatores que interferem e dificultam a aprendizagem científica, que 

por sua vez facilitará aos estudantes a uma leitura do mundo onde vivem se 

tornando um investimento imprescindível. 

Para tornar a linguagem científica clara, o discurso precisa fazer sentido 

para o estudante, por meio de um contexto significativo. 

Uma formação adequada deve ser a preocupação central em todas as 

atividades dos docentes, pois em alguns casos parecem ter perdido o rumo de suas 

atividades, a formação específica de docente deve ser vista como algo importante e 

problemático não admitindo improvisações e simplificações.  

 Professor: 

As orientações metodológicas permitem que o Professor da Rede Estadual de 

Ensino do Paraná, compreendam como o material didático poderá ser utilizado. 



Dar voz aos professores e a seus aliados na condução do processo da 
melhoria educativa requer condições concretas para sua participação em 
um movimento de baixo para cima, na realização das pesquisas e dos 
estudos sobre a prática educacional nas escolas, o que seria, na minha 
opinião, a forma mais sensata de qualificar os professores em exercício e 
de permitir a sua profissionalização. Na forma de coletivos organizados, os 
professores seriam convidados a refletirem e a pensarem as suas práticas 
atuais, a analisarem os resultados das avaliações externas..., bem como as 
novas condições necessárias para que possam proporcionar uma educação 
melhor a seus alunos. (MALDANER, 2003, p.29) 

Nossos estudantes precisam de um ensino de qualidade, a fim de atender 

a demanda globalizada e exigente da sociedade atual, além do compromisso com a 

cidadania que implica na formação moral e ética do estudante desenvolvendo 

aptidões sempre voltadas ao coletivo. 

Santos & Schnetzler (2003, p. 29) diz que “pode-se afirmar que educar 

para a cidadania é preparar o indivíduo para participar em uma sociedade 

democrática, por meio da garantia de seus direitos e do compromisso de seus 

deveres”. 

É importante relembrar que o ensino para a cidadania caracteriza-se por 
uma apresentação inicial de um tema social, a partir do qual se introduzem 
os conceitos científicos que, em seguida, são utilizados para uma melhor 
compreensão da problemática envolvida. Assim, tal abordagem propicia a 
contextualização do conteúdo, pela associação direta como o cotidiano e 
desenvolve no aluno a capacidade de tomada de decisão, uma vez que ele 
é estimulado a buscar informações antes de emitir um parecer final a 
respeito do problema em estudo. (SANTOS & SCHNETZLER, 2003, p.114) 

A lei no 9.795, de 27/04/1999 e seu regulamento, o Decreto no 4.281, de 

2002, estabelecendo a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), quando 

aprovada, trouxe grande esperança para os educadores e ambientalistas, pois veio 

qualificar a educação ambiental indicando seus princípios e objetivos, os autores 

responsáveis por sua implementação, seus âmbitos de atuação e suas principais 

linhas de ação.  A PNEA veio reforçar e qualificar o direito de todos à educação 

ambiental, como um componente essencial e permanente da educação nacional. 

A definição de educação ambiental é dada no artigo 1
o
 da lei n

o 
9.795/ 99 

como “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”. Mesmo apresentando um enfoque conservacionista, essa 
definição coloca o ser humano como responsável individual e coletivamente 
pela sustentabilidade, ou seja, se fala da ação individual na esfera privada e 
de ação coletiva na esfera pública. (BRASIL. Vamos cuidar do Brasil: 
conceitos e práticas em educação ambiental na escola. 2007, p. 26)  



A Utilização de Experimentos 

De acordo com a DCE, a apropriação e compreensão  do conhecimento 

químico deve ocorrer por meio do contato com o objeto de estudo da Química, ou 

seja, as substâncias e os materiais, e que o processo deve ser planejado, 

organizado e dirigido pelo professor numa relação dialógica para alcançar a 

aproximação do aprendiz com o estudo da química.  

Muitos professores acreditam que o ensino experimental exige um 
laboratório montado com materiais e equipamentos sofisticados, situando 
isto como a mais importante restrição para o desenvolvimento de atividades 
experimentais. Acredito que seja possível realizar experimentos na sala de 
aula, ou mesmo fora dela, utilizando materiais de baixo custo, e que isto 
possa até contribuir para o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Ao 
afirmar isto, não quero dizer que dispenso a importância de um laboratório 
bem equipado na condução de um bom ensino, mas acredito que seja 
preciso superar a ideia de que a falta de um laboratório equipado justifique 
um ensino fundamentado apenas no livro texto. (ROSITO, 2003, p.206). 

As atividades experimentais devem estabelecer relações entre a teoria e 

a prática, por meio da análise, discussão, interpretação de fenômenos e troca de 

informações. Por mais simples que sejam, permitem ao docente identificar limitações 

e contradições de conhecimentos evidenciados pelos estudantes, gerando 

hipóteses, aumentando o senso crítico, desenvolvendo o caráter científico e 

buscando soluções para problemas por meio de aulas dinâmicas, possibilitando 

atividades mais elaboradas de acordo com a evolução dos estudantes. 

 

A Utilização de Mapas Conceituais 

O mapa conceitual é um elemento que ajuda os estudantes a refletirem 

sobre suas vivências e a construírem significados novos e mais complexos para a 

sua aprendizagem. 

De acordo com Ausubel (1980, p.32): 

A aprendizagem receptiva significativa implica a aquisição de novos 
conceitos. Exige tanto uma disposição para aprendizagem significativa 
como a apresentação ao aluno de material potencialmente significativo. A 
interação entre significados potencialmente novos e ideias básicas 
relevantes à estrutura cognitiva do aluno dá origem a significados reais e 
psicológicos.  

Os mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e 

representação do conhecimento. Incluem conceitos, geralmente dentro de círculos 

ou quadros de alguma espécie, e relações entre conceitos que são indicados por 

linhas que se interligam. As palavras sobre essas linhas são palavras ou frases de 



ligação que especificam os relacionamentos entre dois conceitos. O ideal é que os 

mapas conceituais sejam elaborados a partir de alguma questão particular que 

procuramos responder, o que denominamos questão focal. 

“Há duas características dos mapas conceituais importantes na facilitação 

do pensamento crítico: a estrutura hierárquica que é representada num bom mapa 

conceitual e a capacidade de buscar e caracterizar novas ligações cruzadas”. 

(NOVAK & CAÑAS, 2010). 

Dessa forma os mapas conceituais são instrumentos que podem levar a 

profundas modificações na maneira de ensinar, avaliar e aprender, norteando o 

caminho do professor para uma aprendizagem significativa. 

 

Os Três Momentos Pedagógicos 

A elaboração e desenvolvimento da proposta se fundamenta na 

metodologia dos três momentos pedagógicos, proposta por Delizoicov e 

colaboradores (2009), a qual é organizada segundo três etapas: problematização 

inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

 

Problematização Inicial 

Neste momento será introduzida uma questão problematizadora com 

relação ao conteúdo abordado, a partir da temática proposta com a finalidade de 

analisar e selecionar as respostas mais relevantes para se inicializar as aulas, afim 

de se estabelecer uma ligação dos conteúdos com situações reais as quais os 

estudantes presenciam, mas que não dispõem de conhecimento científico para 

entendê-las corretamente. 

Os estudantes serão questionados a ponto de perceberem que as 

respostas e conceitos que possuem não respondem todas as questões e, portanto 

necessitam buscar de maiores informações. 

 

Organização do Conhecimento 

Neste momento serão sistematizados os conhecimentos necessários para 

a compreensão do tema proposto e da questão inicial. 



O tema será explorado com atividades diversas, como texto para leitura, 

visita a um local que recebe e faz classificação de produtos que foram coletados 

para reciclagem, atividades lúdicas e experimento sobre como é produzido o papel e 

a reciclagem do mesmo. 

Na sequencia será organizado as ideias e concepções dos estudantes 

para que possam comparar o seu conhecimento com o conhecimento científico 

adquirido e interpretar os fenômenos e as situações abordadas. 

 

Aplicação do Conhecimento 

Nesta fase o conhecimento que vem sendo incorporado pelo estudante 

será abordado sistematicamente, analisando e interpretando a aquisição e 

assimilação de conceitos com a organização dos saberes através da utilização de 

mapa conceitual, que possibilita uma representação esquemática podendo propiciar 

uma aprendizagem significativa. 

Extrapolar o conhecimento adquirido e assimilado com outras situações 

que não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que são respondidas 

com o mesmo conhecimento. 
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