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DESENVOLVIDO NO COLÉGIO ESTADUAL” GERAQUE COLLET” 

JUSTIFICATIVA: 

Lixo é um conjunto heterogêneo de elementos desprezados durante um dado 

processo e, pela forma como é tratado, assume um caráter depreciativo, sendo 

associado à sujeira, repugnância, pobreza, falta de educação e outras 

conotações negativas.  

A escassez de recursos naturais, juntamente com os problemas relacionados à 

disposição inadequada dos resíduos no meio ambiente, foi aos poucos 

convencendo o homem da necessidade de se realizar a reciclagem. 

Não há como não produzir lixo e a coleta seletiva é uma alternativa politicamente 

correta que desviam dos aterros sanitários os resíduos sólidos e reduz essa 

produção reutilizando, sempre que possível os materiais recicláveis. A colocação 

do lixo no devido lugar não polui o ambiente, proporciona a reciclagem e 

conscientiza a população de sua responsabilidade social. 

 

OBETIVOS 

 Estimular a mudança da prática de atitudes e a formação de novos 
hábitos com relação à utilização dos recursos naturais e favorecer a 
reflexão sobre a responsabilidade ética do ser humano com o próprio 
planeta como um todo, oferecendo ao cidadão um eficiente instrumento 
para a formação da consciência ambiental. 
E ainda: 

 Preservar o ambiente da poluição; 
 Formar a consciência para a destinação correta dos detritos domésticos; 
  Mudanças de atitude e hábitos de consumo; 
 Minimização da geração de resíduos; 
 Combate ao desperdício; 
 Incentivo à reutilização dos materiais; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Educar para o consumo consciente 

 Modificar atitudes e práticas pessoais por meio da utilização do 

conhecimento sobre o meio ambiente, adotando posturas na escola, em 

casa e em sua comunidade que os levem a interações construtivas na 

sociedade; 

 Observar e analisar fatos e situações a todos os tipos de lixo do ponto 

de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as 



oportunidades de atuar de modo propositivo, para garantir um meio 

ambiente saudável e a boa qualidade de vida; 

 Compreender a realidade buscando soluções para questões sociais, 

possibilitando a tomada de posição frente a problemas fundamentais e 

urgentes da vida social.  

 Multiplicar as informações para a comunidade escolar, familiar e seu 

entorno; 

  Conscientizar-se sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, 

na escola, casa e espaços em comum. 

METODOLOGIA 

Promover anualmente a Feira da Reciclagem visando a demonstração das 

práticas realizadas pelos alunos na questão do reaproveitamento do material 

descartável. 

A feita acontecerá no pátio do colégio com a participação das turmas de 

ciências e biologia distribuídas em grupos de 4 elementos. 

Os trabalhos apresentados servirão avaliados pelo professor responsável 

valendo com um dos instrumentos para avaliação bimestral. O valor será de 

responsabilidade do professor. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será parte integrante do processo ensino aprendizagem durante 

todo o ano letivo observando as mudanças de hábitos e atitudes. 

 

 


