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1.OBJETIVO GERAL 

 

Estimular o educando a utilizar da criatividade para confeccionar brinquedos e 

jogos educativos a partir de materiais recicláveis com a participação dos Pais 

ou Responsáveis e sensibiliza-los os sobre a importância da preservação do 

Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos ao planeta.  

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Conscientizar os educandos para a responsabilidade individual e coletiva sobre 

o impacto ambiental do lixo e, consequentemente, com a responsabilidade da 

saúde do planeta.  

 

Confeccionar brinquedos e jogos educativos utilizando materiais recicláveis, de 

modo a propiciar a construção do conhecimento 

 

Estimular educandos a consciência do potencial criativo do ser humano e a 

valorização de materiais simples como possibilidades de se tornarem objetos 

úteis. 

 

Conscientizar os pais e alunos sobre a importância da coleta seletiva do lixo, 

do reaproveitamento dos materiais recicláveis e do tempo de decomposição. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A Educação Ambiental precisa ser introduzida no ambiente escolar, pois é de 

suma importância a conscientização da preservação do Meio Ambiente para a 

vida de todos os seres vivos. Afinal é necessário que todos os recursos 

naturais sejam sempre puros para o bem da coletividade, e o quanto antes 

essa conscientização acerca da preservação iniciar haverá uma facilidade 

maior em fazer as crianças entenderem a importância da natureza e o seu 

papel enquanto cidadão na melhoria e conservação do planeta para as 

presentes e futuras gerações. A reciclagem é fundamental para a preservação 



dos recursos naturais do planeta bem como para diminuir a quantidade de lixo 

que é produzido. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O Projeto foi desenvolvido no ambiente da rede pública de Ensino 

Fundamental, pelo qual o contato com os educandos está sendo através de 

rede social por conta do atual cenário em que o mundo se deparou com a 

Pandemia da COVID-19. Sendo necessário a participação dos pais e ou 

responsáveis para o desenvolvimento desse projeto. A princípio será realizada  

uma conversa informal sobre a Preservação do Meio Ambiente e da 

importância da reciclagem, onde os educandos serão estimulados a construir 

brinquedos com materiais que seriam descartados no lixo de casa, sugestão de 

realização de brincadeiras e jogos com material reciclável, por fim serão 

passados vídeos sobre educação ambiental, reciclagem e ação do homem 

sobre a natureza. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Considerando o atual momento em que o mundo se deparou com a Pandemia 

da COVID-19 e visando entreter os educandos e suas famílias a fim de não 

somente fortalecer os vínculos, mais orientar que o homem é parte da natureza 

e através de pequenos atos, dará início às grandes transformações. Há uma 

necessidade de mostrar que o equilíbrio da natureza é essencial para a vida na 

Terra, a escola tem que se engajar na busca de soluções para preservar o 

meio ambiente e formar o cidadão quanto ao seu papel. É sabido que a 

educação ambiental é um processo longo e contínuo, onde se deve primeiro 

mudar hábitos e atitudes, uma vez que a mudança deve ser espontânea para 

que possa de fato ocorrer, é muito mais que conscientizar sobre a importância 

da água, a reciclagem do lixo e o saneamento básico, mas sim trabalhar 

situações que possibilitem a comunidade escolar a pensar propostas de 

intervenção na realidade que os cerca.  

 

 



REFERÊNCIAS 

 

Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/448-

4.pdf acesso em: 15/08/2020. 

 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/448-4.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/448-4.pdf

