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EXECUÇÃO
ANOS INICIAIS DA UNIDADE ITAGUAÇU ESCOLA ATALIBA

OBJETIVO GERAL: OBSERVANDO A NECESSIDADE DE SE VIVER DE
MANEIRA MAIS CONSCIENTE DOS RECURSOS NATURAIS E CONSUMIR DE
FORMA MAIS SUSTENTÁVEL, DESENVOLVEMOS ESSE PROJETO COM



INTUITO DE CONSCIENTIZAR ALUNOS E FAMÍLIAS SOBRE A NECESSIDADE
DE CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Apresentar e trabalhar com os 4 Rs; Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar
Observar o impacto do homem no meio ambiente e criar estratégias para
minimizá-lo
Reutilização de resíduos recicláveis e orgânicos
Reduzir o uso de sacolas plásticas
Incentivar o consumo de orgânicos através de horta escolar

JUSTIFICATIVA

O ser humano consome mais do que o planeta é capaz de fornecer. As futuras
gerações sofrerão com os impactos das mudanças climáticas resultantes desse consumo
sem controle e falta de investimentos em recursos renováveis. Em uma Escola do Campo, é
fundamental que sejam discutidas soluções sustentáveis que causem menor impacto ao
meio ambiente. Consumo consciente é fundamental nos dias de hoje em que somos
estimulados por todas as mídias ao consumismo.

METODOLOGIA
O projeto por sua dimensão multidisciplinar, abrange todas as áreas do

conhecimento e será desenvolvido nas turmas de 1º ao 5 º da Escola Ataliba e seus
anexos.

As atividades serão desenvolvidas ao longo das aulas. Pelo período da manhã, os
alunos receberão os desafios e instruções para completá-lo.

AVALIAÇÃO
A avaliação será continua ao longo do projeto e com base nas atividades concluídas

e enviadas aos professores.

CONCLUSÃO

Os alunos devem refletir sobre a sociedade atual e suas necessidades e como
podemos suprir tais necessidades de forma consciente e sustentável. Pensar e repensar
conceitos sobre o consumo e proteção da natureza.
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