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INTRODUÇÃO
Com o aumento do poder de consumo, as pessoas podem e querem comprar mais,

trocando um produto por outro rapidamente, adquirindo alimentos rápidos e fáceis de
transportar em embalagens diversas, dando origem a uma grande quantidade de
resíduos sólidos. Esse consumismo não veio acompanhado de uma consciência e
prática ambientais, gerando acúmulo de lixo nas ruas e aumentando o número de
lixões, o que gera maior incidência de ratos, insetos e transmissão de doenças, como
a dengue e, consequentemente, a poluição visual e ambiental.

MARCO LEGAL
A Lei 9.795/99 em seu Art. 2o afirma que “A educação ambiental é um componente

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não-formal” e no Art. 3º, inciso VI, incumbe “à sociedade como um todo,
manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a
solução de problemas ambientais”.

OBJETIVO GERAL
• Implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos no ambiente escolar,
estimulando a reflexão e a adoção de comportamentos ecologicamente
corretos.

Figura 2 – Puffs produzido por alunos do Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia

Universidade de Brasília – UnB
Universidade Aberta do Brasil – UAB

Faculdade de Educação – FE
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação

II Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com 
ênfase na Educação de Jovens e Adultos / 2013-2014

“EXERCITANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA DE LIXO NAS ESCOLAS”

• Interpretação de textos, visualização de vídeos e fotos, realização de passeio a uma
área de cerrado;
• Estudo sobre os 5 R’s da Sustentabilidade (Refletir, Recusar, Reutilizar, Reduzir e
Reciclar);
• Realizar parcerias com empresas ou pessoas que disponibilizarão os sacos ou
caixas coletoras de materiais recicláveis e de materiais tóxicos.
• Aula em data-show ou outro meio sobre materiais recicláveis, cores das lixeiras,
como separar o lixo em casa e na escola adequadamente e o tempo que cada
material leva para se deteriorar na natureza.

ATIVIDADES/ EXPERIÊNCIAS

Considera-se que a realização da prática ambiental nas escolas, tendo como ponto
de partida a coleta seletiva de materiais recicláveis, tem o poder de conscientizar os
estudantes, a comunidade e os profissionais da educação sobre a importância do
tratamento adequado do lixo. E que essa conscientização gera uma sociedade
sustentável.
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REFERÊNCIAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Mostrar que o ambiente equilibrado reflete na boa qualidade de vida da
população, através da disposição correta dos resíduos sólidos para a coleta
seletiva, processo que faz diminuir a poluição da água, do ar, da terra e dos
alimentos que consumimos;
• Fomentar o consumo consciente e a mudança de hábitos, aprendendo a gerar
menos resíduos sólidos por meio do reutilização e a dar preferência a produtos
ambientalmente responsáveis;
• Identificar formas de participação individual e coletiva na escola e na
comunidade, com vistas a desenvolver atitudes favoráveis à melhoria de suas
condições socioambientais;
• Reconhecer problemas socioambientais no território escolar e na comunidade,
buscando soluções para melhorar o espaço e sistematizar esses
conhecimentos em um material de educomunicação (vídeo, blog, rádio escolar).

RESULTADOS ESPERADOS

• Pessoas mais conscientes sobre a importância da destinação adequada do lixo.
• Respeito ao trabalho do catador de lixo.
• Redução dos resíduos produzidos e do desperdício de alimentos, a partir do
consumo sustentável.
• Gerar disseminadores de ideias sobre a importância de um ambiente sustentável.
• Tornar estudantes sujeitos participantes do processo ambiental da escola e de sua
comunidade.
• Aumento da valorização pelo meio ambiente, pela natureza e pelo próximo.
• Construção de uma escola sustentável e comunidade sustentável.

• Instalação de coletores de óleo de cozinha usado na escola;
• Praticar a compostagem por meio do minhocário, e utilizar o húmus obtido na horta
escolar e para plantio de sementes de plantas nativas do cerrado;
• Confecção e exposição de objetos com materiais recicláveis.

Figura 1 – Green Move Festival – Lixeiras Seletivas do Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia

Figura 3 – Green Move Festival - Bandeira produzida por estudantes do 
Centro de Ensino Fundamental 12 de Taguatinga
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