
ROJETO TURMA QUE RECICLA 

Nome do projeto: A NATUREZA AGRADECE 

Público alvo: Turmas 91 e 92 do Colégio Estadual Nova Roma – Nova Roma dos Sul RS. 

Duração:  01/11 a 19/11/21. 

Justificativa: 

A produção de lixo vem aumentando de forma significativa em todo o planeta, sendo o lixo o maior 

causador da degradação do meio ambiente. O consumo exagerado e sem consciência de produtos 

descartáveis é imenso, e se dá com o intuito de ganhar mais tempo e também pela sua facilidade, 

porém, é a partir daí que se vê a necessidade da conscientização e educação das pessoas diante do 

lixo que cada um produz, a mudança de habito da população se faz necessária a fim de que se perceba 

que é através das nossas atitudes que os problemas são provocados ou solucionados. É possível 

perceber que a produção desordenada de lixo e o seu depósito inadequado promove um grave 

problema tanto ambiental quanto na saúde. É preciso incentivar a prática da reciclagem e da reutilização 

por parte da população. A escola exerce um papel vital neste processo, incutindo nas crianças e 

adolescentes a consciência de que é preciso preservar o ambiente em que vivemos. A conscientização 

quanto ao destino correto do lixo que cada um produz é de fundamental importância e precisa começar 

desde a infância. A escola exerce um papel vital neste processo, incutindo nas crianças e adolescentes 

a consciência de que é preciso preservar o ambiente em que vivemos. Um fator primordial para a 

preservação do meio ambiente é a reciclagem, pois através dela é possível tirar do meio ambiente 

coisas que levariam décadas para desintegrar. Diariamente, uma grande quantidade de produtos 

recicláveis, como garrafas Pet, plásticos, isopores e uma grande variedade de itens, se somam a um 

montante cada vez maior de lixo orgânico. Nem toda essa produção tem o destino recomendado, como 

um aterro sanitário ou uma usina de reciclagem. Parte destes itens descartáveis vão parar em rios, 

córregos e em áreas verdes, poluindo a natureza e, por vezes, lençóis freáticos. 

 

 

Objetivo Geral: 

O presente projeto tem como objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do 

meio ambiente, através de campanhas sobre a separação correta do lixo e seu destino. 

 

Objetivos Específicos: 

• Compreender o que são os 4Rs (repensar, reduzir, reutilizar e reciclar). 

• Mostrar a importância de separar o lixo;  

• Orientar os estudantes a diferenciarem o que é lixo orgânico e o que é lixo seletivo; 

• Compreender a diferença entre lixo, resíduo e rejeito.  

• Reconhecer as formas corretas de destino para cada tipo de lixo. 

• Resgatar junto aos alunos a importância de vivermos e convivermos em um ambiente limpo; 



• Relacionar as cinco cores básicas aos lixos correspondentes. (Verde= vidro, Amarelo= metal, 

Azul= papel, Vermelho= plástico, Marrom= orgânico); 

• Incentivar a prática de atitudes conscientes quanto à limpeza da sala de aula, assim sendo fazer 

com que os alunos levem essas informações as suas casas; 

• Sensibilizar os alunos a auxiliarem no cuidado com a escola, não jogarem lixo no chão; 

• Incluir no dia a dia dos alunos hábitos conscientes sobre reciclagem; 

• Destacar a importância e as formas corretas de descarte dos diversos matérias que inutilizamos 

diariamente em nossas casas e escola. 

• Proporcionar aos alunos uma palestra sobre a campanha dos materiais reciclados. 

• Propor aos alunos uma campanha de recolhimento de material de reciclagem. 

• Propor aos alunos uma visita a usina de reciclagem da cidade, local este destinado para 

separação do lixo. 

 

Metodologia 

• O conteúdo será trabalhado de forma explicativa, com visualização de vídeos e imagens sobre 

o tema.  

• Conversa informal sobre a Preservação do Meio Ambiente; 

• Falar sobre a importância da reciclagem; 

• Confecções de cartazes que ilustrem o tema trabalhado. 

• Fazer um mural com as lixeiras, explicar o porquê das cores; 

• Mostrar fotos coloridas, para observarem a natureza preservada e natureza poluída; 

• Leitura de histórias e exibição de filmes sobre educação ambiental, reciclagem e ação do homem 

sobre a natureza; 

• Elaboração de cartazes usando rótulos e embalagem. 

• Exposição de cartazes sobre o lixo; 

• Confecção de histórias em quadrinhos. 

• Assistir vídeos explicativos. 

• Organização de uma campanha de coleta de materiais reciclados entre as turmas do Colégio 

Estadual Nova Roma. 

• Palestra para incentivar a campanha  

• Visita a usina de reciclagem da cidade.  

 

 

Avaliação 

A avaliação deverá ser contínua, através de observação e registro da participação e envolvimento de 

cada aluno. 

 

Culminância 



Exposição de todos os trabalhos feitos pelos alunos. 

Entrega dos materiais reciclados recolhidos através da campanha. 


