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             PROJETO EDUKATU 

Projeto: Reciclando e Brincando 
 
Apresentação 
 
O desenvolvimento de ações de educação no espaço escolar é de fundamental importância 
sendo a escola responsável pela construção de cidadania onde a criança da continuidade ao 
processo de aprendizagem e socialização iniciada na família. 
Neste contexto jogos e brincadeiras para o desenvolvimento proximal abordado nas 
discursões de Vygotsky, tem sido estratégia relevante para o desenvolvimento de ações da 
educação ambiental, pois estimula o raciocínio, permitir a criança dominar a própria conduta 
ao exigirem auto controle e auto avaliação de suas capacidades e limites (Munhoz, 2003 Apud 
CARVALHO, 2003). 
Com o projeto Edukatu estimula o desenvolvimento sustentável. 
 
Justificativa 
Os alunos do 2º ao 5º ano da Escola Analice Batista Xavier, já confecciona brinquedos a partir 
de sucatas e materiais recicláveis gerados diariamente no ambiente doméstico e escolar com 
o prazer de brincar. 
O projeto Edukatu estimula os cuidados com resíduos sólidos e o consumo consciente, surgiu 
o presente projeto Reciclando e brincando, tem o objetivo de aprimorar os conhecimentos e 
praticas dos alunos. 
Sensibilizando alunos e familiares do Distrito de Mangabeira a importância do consumo 
consciente e descartem adequado de resíduos sólidos contribuem para a preservação do 
Meio Ambiente no Distrito. 
 
Publico Alvo 
Classe Multisseriadas do 2º ao 5º ano do ensino Fundamental I 
 
Objetivo geral 
Conscientizar a sensibilizar os alunos para realização de coleta seletiva viabilizando a 
confecção de brinquedo com materiais recicláveis.  
 
Objetivos específicos  
Mobilizar alunos e familiares para coleta seletiva através da apresentação de vídeos da 
plataforma Edukatu. 
Confeccionar brinquedos com material reciclável. 
Contribuir para o desenvolvimento da consciência ambiental sobre lixo e valorizar atividades 
lúdicas no ambiente familiar. 
 
Componentes Curriculares 
Língua Portuguesa 
Matemática 



Ciências 
Artes 
Geografia 
 
Desenvolvimento e cronograma de atividades 
 

Dia Conteúdo 

14/09 Diagnostico de Estudantes: Questionário inicial 

15/09 Filme 4Rs 
Atividade 1 – Por onde começar? 
Atividade 2 – Menos é mais 

17/09 Diário do lixo 
Atividade 03 – Um dia na sua casa 

22/09 Importância e cuidado no uso de embalagens 
Atividade: responder cruzadinha 

25/09 Feira  de trocas 

29/09 Lixo e resíduos 

05/10 Hora de reciclar 
Oficina de brinquedos 
Vídeos ensinando construir brinquedos com material 
reciclado – vai e vem biboque 

08/10 Vídeo: avaliação do ciclo da vida 

12 à 16/10 Recesso de atividade PED 

21 à 23/10 Feira de trocas 
Sugestão: Trocas de brinquedos recicláveis 

10 à 13/11 Revisão das atividades do projeto Edukatu 

19/11 Questionário final do projeto Edukatu 

 
Objetivo: Ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno, dando-lhes oportunidades de, 
reforçar, aprofundar ou suprir carências referentes aos conteúdos do Projeto Edukatu. 
Oferecer atividades impressas aos alunos para revisar e fixar conteúdos relacionados aos 
cuidados resíduos sólidos e o consumo consciente. 
 
Avaliação 

A avaliação é essencial a educação inerente e insociável enquanto concebido como 
problematização, questionamento, reflexo sobre a ação. 
Serão avaliados atividades realizadas que deverão enviar imagens via whatsapp. 
 
Observações 
Dificuldades em desenvolver atividades do percurso turma que recicla. 
Difícil acesso 
Recursos tecnológicos insuficientes  
 
As aulas presenciais estão suspensas desde 19/03/2020, sendo assim o dificultando a 
realização do projeto. 
  
  



  



  



 
 

  



  



 


