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 As questões de lixo, reciclagem e reutilização vem sendo 
considerados cada vez mais urgentes e importantes na 
sociedade, pois o futuro da sociedade depende da relação 
estabelecida entre a natureza e o uso do homem dos 
recursos naturais disponíveis.

 Neste projeto abordaremos sobre a necessidade de 
conscientização e mudanças de valores e atitudes para que 
os alunos venham a inserir no seu cotidiano. Para tanto 
utilizaremos uma metodologia interdisciplinar para atingir 
os objetivos propostos e consequentemente os discentes 
serão avaliados durante todo o processo de 
desenvolvimento desse projeto.



 Considerando que o homem faz parte do ambiente em 
que vive, dele depende para sobreviver e sua influencia 
no mesmo aumentou muito depois da revolução 
industrial, com isso as novas tecnologias 
possibilitaram progressivamente, melhores condições 
de vida, mais por outro lado o progresso acarretou 
dificuldades. A expansão das indústrias e o 
crescimento das cidades levaram ao aumento excessivo 
da quantidade de lixo que se deve ao crescimento do 
poder aquisitivo e pelo perfil do consumo de uma 
população.



 Grande parte do que nos chamamos de lixo e que formara 
os chamados lixões é composto de materiais que podem 
ser reciclados utilizando técnicas que tem por finalidade 
aproveitar os detritos. Segundo os parâmetros 
curriculares nacionais (2001): “È preciso fazer 
considerações sobre o lixo como um importante arsenal 
de matéria a ser aproveitada, como um composto 
oxigênio, ou reciclado e o problema das produções de 
materiais não-degradáveis.

 A indústria de reciclagem brasileira, apesar de muito 
deficiente emprega milhares de catadores de lixo. O 
investimento em reciclagem pode ser uma medida que da 
oportunidade aos cidadãos a preservarem a natureza de 
uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o 
lixo que geram, diminuir o desperdício e aumentar a 
limpeza da cidade.



 O desperdício é uma forma irracional de utilização dos 
recursos, pois muitos deles podem ser reutilizados antes 
de serem descartados podendo ser usado na função 
original ou na criação de novas formas de reutilização. 

 Alem de reciclar e reutilizar é preciso sensibilizar todos 
os envolvidos no projeto  sobre um método bastante 
relevante que é reduzir significamente a quantidade de 
lixo no nosso colégio. E isso só é possível se 
consumirmos menos e de maneira eficiente, sempre 
racionalizando o uso de material e de produto no nosso 
cotidiano. 

 “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se 
transforma’’



 - Refletir criticamente sobre o significado e a atuação do ser 
humano sobre o planeta na formação da cidadania.

 - Apresentação a proposta de “ Coleta Seletiva Do Lixo 
Escolar” .

 - Reconhecer os materiais recicláveis.

 - Estabelecer a importância de separar o lixo.

 - Mostrar a escola a realidade do lixo não aproveitado

 - Apresentar palestras e vídeos sobre o assunto.

 - Espalhar cartazes com poemas e frases para chamar atenção 
dos alunos.

 - Alertar o colégio sobre o perigo das doenças transmitidas 
pelo lixo.



 Propomos com esse projeto, trabalhar com atitudes e 
formação de valores, buscando sensibilizar os alunos 
com a importância da reciclagem e reutilização a fim de 
diminuir o acumulo de lixo, como também poupar a 
natureza da extração inesgotável de recursos. Conhecer 
as formas de fazer com que a separação de lixo seja 
valorizada na nossa escola.

 Diante desse contexto acreditamos que a escola tenha 
um papel relevante no que se diz respeito a desenvolver 
o senso critico dos alunos.



Português:
 Leituras diferenciadas (textos noticias poemas e letras de musicas) se 

aprofundando no assunto RECICLAR
 Musica:  “Planeta Água” (Guilherme Arantes)
 Poemas Ecológicos: “SEPARE” 
 - Leitura do poema “Paraíso” . Dividir a turma em 4 grupos para 

debaterem o poema.
 Ex: O que você faria se:
 “...Se a rua fosse sua
 Se a mata fosse sua 
 Se o rio fosse seu 
 Se o mundo fosse seu...”
 Depois cada um irá escrever sua opinião.
 Procura em jornais, noticias que abordam a poluição e a importância 

da reciclagem.
 Trabalhar interpretação de texto com a letra da musica: “Planeta Azul”



Ciências
 Elaboração de questionários sobre a coleta do lixo, para 

serem respondidos pelos alunos e ais em casa.

 Experiências e produção de matérias recicláveis 
simples, abordando o assunto estudado no momento pela 
matéria.

 Palestras e vídeos tratando sobra as doenças causadas pelo 
lixo.

Geografia:
 Passeio ecológico com observação sobra a realidade 

ambiental.

 Documentário “Estamira” (uma mulher que vivia no lixão) 
ou lixo extraordinário, em seguida produção de um texto 
sobre o filme.



artes
 Confeccionar com os alunos um mural ecológico.

 Oficinas de materiais reutilizados (como criar matérias) 
com garrafas pets, caixas de papelão e etc.

Matemática:
 Pesquisa feita pelos alunos sobre os dados de 

desperdícios no nosso país. (Representados em gráficos)

 Gráfico feito com os alunos representando o tempo que a 
natureza leva pra absorver os detritos. 



 Dar uma nota que ajudara na matéria dependendo do 
trabalho feito pelos alunos e adicionar na nota de 
participação.



 Outra proposta interessante para a conscientização das 
pessoas a diminuir o lixo na escola e no mundo 
inteiro, são as palestras, mas não só uma palestra  com 
uma pessoa seria na frente de todo mundo falando e 
falando, por que o que faz as pessoas prestarem atenção é 
o modo como o palestrante interage com o publico, por 
exemplo se nesta palestra a pessoa procurasse falar coisas 
mais divertidas envolvendo o assunto, como piadas 
inteligentes, slides que alem de interessantes preocupem 
as pessoas e a façam tomar consciência do que esta 
fazendo; chamar as pessoas que estão ouvindo para 
participar também da palestra e mostra o que sabe e 
conhece sobre o assunto.



 Uma das importantes propostas para diminuir  o lixo 
na escola é aumentar  os lixeiros, porque a maioria dos  
alunos depois de termina o lanche tem preguiça de ir 
procurar um lixeiro (que muitas vezes,por  a escola ser 
grande falta, ou estão em locais inadequados) para 
jogar a garrafa do refrigerante, papel de 
bombons,etc, fora e acabam jogando no chão, no 
pátio, nas escadas,  no  ginásio, e ate nos vasos de 
planta; apesar de ser proibido entrar com lanche no 
ginásio e na sala de jogos, nem todo mundo obedece; 
então uma  solução era aumentar os lixeiros nesses 
locais.



 Uma outra maneira de diminuir o lixo na escola, é 
propor aos alunos um projeto que a cada semana uma 
sala saia para apanhar as garrafinhas, sacos plásticos 
do lanche,etc. e com esse material fazer porta lápis, 
brinquedos, bolsinhas entre outras coisas.

 Esse tipo de projeto é interessante por que além de 
envolver os alunos com o assunto reciclagem, faz com 
que eles comecem a ter consciência do que fazem 
todos os dias e ainda aprendem a fazer coisas bem 
interessantes com material reciclável.





Padre Ferrerinha é um  grande 
exemplo de quem  ajuda  na 
reciclagem e diminuição de 
lixo. Ele todos os dias acorda 
cedo e vem do bairro triângulo  
ate o Salesiano catando todas 
as garrafinhas que tem 
espalhadas pelo chão e além 
disso ele recolhe  coisas velhas 
que as pessoas não querem 
mais. Fizemos uma entrevista 
com ele e fizemos algumas 
perguntas sobre o que ele faz 
com esse material, veja :



Padre o que o senhor faz com o 
mateiral que coleta todos os dias nas 
ruas e no colégio?
R: Eu separo o tudo direitinho e depois 
vendo.

E o que o senhor  faz com o dinheiro ?
R: Eu junto o dinheiro e compro cestas 
básicas para dar as famílias carentes, e 
quando sobra desse dinheiro e precisa 
comprar alguma coisa para a escola ou 
para o Oratório eu ajudo, com pouco mais 
tudo que é dado de coração vale muito!

Quando o senhor começou esse 
trabalho?
R: Há mais ou menos 2 anos




