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RESUMO  

 

O presente trabalho visa relatar a experiência do projeto: “Educação Ambiental: A 
importância da reciclagem para o Meio Ambiente”, desenvolvido na disciplina Prática Como 
Componente Curricular IV, do curso de Licenciatura em Pedagogia EAD do 
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, no ano de 2018.  

As atividades práticas foram realizadas na Escola Estadual Professora Delorme de 
Avelar Muniz, no município de Ouro Fino, com o intuito de conscientizar os alunos sobre os 
problemas ambientais que sofremos em nossa sociedade atualmente, em especial, sobre o lixo. 
Como metodologias foram realizadas atividades recreativas, com o objetivo de chamar a 
atenção das crianças para o tema. Através do projeto pudemos relatar as possíveis formas de 
reaproveitamento de materiais, propondo alternativas dinâmicas a partir das atividades 
apresentadas, abordando também a necessidade da prática educacional nas escolas voltadas 
para a compreensão da realidade social e da responsabilidade em relação à vida pessoal, 
coletiva e ambiental da sociedade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Conscientização. Reciclagem.  

 
INTRODUÇÃO  

 
A relevância da Educação Ambiental nos dias atuais é inegável, frente à “Sociedade do 

Consumo”, que desenvolve um estilo de vida o qual utiliza - se desordenadamente dos recursos 
naturais, trazendo impactos ambientais irreversíveis. Um fator precisa ser considerado: o 
crescimento populacional - este gera uma grande produção de lixo todos os dias, e por isso é 
fundamental a existência de práticas educacionais que estimulem o reaproveitamento de 
produtos considerados lixo.  

Sobre o assunto Lima afirma:  
 

Por mais importantes que tenham sido as mudanças proporcionadas pela 
industrialização e, mais adiante, pela globalização, o intenso ritmo de produção, 
aliado ao consumo exacerbado acarretou a depredação ambiental, de forma a 
comprometer a própria vida no planeta. (2010, p1686)  
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O ambiente escolar possibilita-nos atrair as crianças para as questões ambientais, 
sensibilizando-as da importância de cuidar do meio ambiente. Diante disso, alguns dos temas 
relativos ao contexto de preservação possíveis de serem trabalhados com os alunos são: a 
importância do descarte correto, da coleta seletiva, da reciclagem e do reaproveitamento dos 
materiais, por exemplo, para a confecção de brinquedos.  

Os objetivos deste trabalho partem, num primeiro momento,do princípio de 
conscientizar as crianças acerca da importância da reciclagem para a nossa sobrevivência. 
Num segundo plano, propor a identificação dos materiais que podem ser reciclados, mostrar 
como pode ser feita a coleta seletiva, reconhecer a importância de se empenhar para ter 
atitudes conscientes frente à preservação ambiental, refletir sobre os impactos causados ao 
meio ambiente com o descarte incorreto de materiais considerados lixo e conhecer as 
possibilidades de utilização desses materiais para a confecção de brinquedos.  

 
METODOLOGIA  

 
Este trabalho foi iniciado primeiramente com uma pesquisa bibliográfica a respeito do 

tema. Por meio de verificações e análises evidenciamos o quanto o crescimento populacional 
acarreta em uma produção de lixo e poluição desordenada e também o tempo de decomposição 
dos materiais no meio ambiente. Assim, compreendemos que seria pertinente levar os dados 
para as crianças a fim de enfatizar os danos causados pelo descarte incorreto dos materiais.  

Após a elaboração de um roteiro para a realização das etapas do projeto, iniciamos a 
confecção dos materiais: fantoches, cenário, materiais para a gincana e os brinquedos com 
materiais reutilizados (pião, bilboquê, labirinto, entreoutros).  

A instituição escolhida para a realização do projeto foi a Escola Estadual Professora 
Delorme de Avelar Muniz do município de Ouro Fino, tendo como público alvo crianças do 
Ensino Fundamental (7 a 10 anos).  

Primeiramente, visitamos a escola para apresentarmos o projeto para a diretora 
Valdirene, que foi receptiva e deu sua aprovação. Passados alguns dias, fizemos a divulgação 
para as crianças e lhes entregamos também o termo de autorização de uso de imagem, pois 
esse documento se faz necessário para usarmos as fotos na confecção do Portfólio Acadêmico 
apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Prática como Componente 
Curricular IV do Curso de Licenciatura em Pedagogia do IFSULDEMINAS.  

No dia 17 de novembro de 2018 foram realizadas as atividades práticas. Primeiramente 
apresentamos o teatro de fantoches com a história “O lixo e a reciclagem”, logo após foi 
proposto um bate papo sobre a história e a importância da reutilização de materiais 
considerados lixo.  

Dando sequência às atividades, apresentamos os dados referentes ao tempo de 
decomposição dos materiais na natureza, enfatizamos a importância da coleta seletiva e 
demonstramos como deve ser feita. Em seguida, mostramos a eles as opções de reutilização de 
materiais para a confecção de brinquedos.Por fim promovemos uma gincana a fim de ter um 
feedback quanto ao conhecimento das crianças sobre a classificação dos materiais que podem 
ser reciclados, para isso utilizamos diversos objetos, como garrafas pet, caixas de papelão, 
latinhas de refrigerante, etc. Todos os brinquedos confeccionados foram doados para a escola.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Foram inúmeros os resultados positivos do projeto, começando pela comunidade escolar 

aprovando nossa proposta. Outro ponto que podemos destacar é do comparecimento dos 
alunos no dia do evento e da participação deles nas atividades.  
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A partir das atividades desenvolvidas, conseguimos incutir nos alunos a importância da 
reciclagem e da coleta seletiva, bem como, das pessoas que trabalham com isso, para que 
tenhamos um futuro mais sustentável. Foi muito gratificante promover as atividades para os 
alunos, visando instrui-los com conhecimentos que levarão por toda vida, como de reutilizar e 
a transformar materiais que seriam descartados como lixo comum em brinquedos divertidos e 
educativos, mas, principalmente, ensinar que o meio ambiente precisa de respeito, cuidado e 
proteção.  

 
CONCLUSÃO  

 
O projeto “Educação Ambiental: A importância da reciclagem para o meio ambiente” foi 

de grande relevância para nossa formação acadêmica, possibilitando maior conhecimento 
frente a essa fundamental discussão. Faz-se necessário que atividades como estas sejam cada 
vez mais presentes no dia a dia das escolas, visto que tal conscientização não se dará de uma 
hora para outra, mas por meio de um constante trabalho que garanta o envolvimento de todos: 
família, escola e comunidade.  

Os objetivos foram alcançados com êxito, pois através das atividades propostas levamos 
as crianças a refletir sobre a importância da coleta seletiva e do reaproveitamento dos 
materiais, promovendo a conscientização frente à preservação ambiental.  

Desta forma os alunos tiveram a oportunidade de se transformarem em agentes 
multiplicadores dessa ideia, instigando também outras pessoas a buscarem por mudanças de 
hábitos visando a conservação do Meio Ambiente dentro e fora da escola, contribuindo para a 
destinação correta dos materiais considerados lixo e assim motivar uma consciência ambiental 
fundamentada no cuidado coletivo do planeta.  
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