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7. Projeto integrador 

Quanto de plástico nós usamos no dia a dia? 

Tema Consumo e descarte de plástico no cotidiano. 

Problema central enfrentado 
Qual é a percepção da comunidade escolar sobre o problema socioambiental 
relacionado ao consumo e ao descarte de plástico e quais são as alternativas que 
podem ser adotadas para a redução do seu uso no cotidiano. 

Produto final Infográfico para exposição. 

Justificativa 

O consumo e o descarte de objetos de plástico são dois dos problemas socioambientais mais 

graves da atualidade, denunciados de maneira recorrente em inúmeros estudos científicos e em 

reportagens divulgadas diariamente pelos canais de comunicação do mundo todo. Um dos problemas 

causados pela grande quantidade de plástico despejada nos oceanos é a morte de animais marinhos 

em virtude de ingestão acidental de plástico ou mesmo quando o confundem com seu alimento 

natural. Além disso, algumas ações com objetivo de reduzir o consumo de plástico têm causado 

polêmica, como a questão do uso de canudos, cuja disponibilização em estabelecimentos alimentícios 

passou a ser alvo de multa na cidade do Rio de Janeiro em 2018. 

Essa questão é agravada quando se pensa no fato de que muito do que se consome de plástico 

é descartado de maneira indevida e que algumas peças não se degradam por completo, além de existir 

a possibilidade de carregarem contaminantes de suas fontes. 

Considerando esse cenário, o presente projeto tem como objetivo geral tornar os estudantes 

sensíveis à sua atuação no consumo e descarte de plástico. Para tanto, propomos, inicialmente, a 

realização de uma leitura para o estabelecimento de um quadro teórico para explicar a problemática 

em estudo. Em seguida, sugerimos a realização de uma pesquisa de campo, pautada em entrevistas, 

para investigar a percepção da comunidade escolar sobre o problema socioambiental do uso e do 

descarte de objetos de plástico em seu cotidiano. Após essa etapa, os estudantes terão que organizar, 

categorizar e sistematizar os dados coletados com a utilização de gráficos e tabelas e, por fim, elaborar 

um infográfico que exponha a problemática estudada e ao mesmo tempo proponha sugestões de 

medidas práticas a serem tomadas para a redução do uso de plástico no dia a dia das pessoas da 

comunidade escolar, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.  

Dessa forma, é possível perceber que o projeto apresenta uma abordagem mais investigativa 

e que procura desenvolver nos estudantes uma postura mais propositiva e crítica ao propor que eles 

desenvolvam e compartilhem material com o intuito de promover a consciência socioambiental e o 

consumo sustentável. 
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Competências gerais desenvolvidas 

• 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Compreender a dimensão dos problemas ambientais causados pelo consumo e descarte 
indevido de plástico nos dias atuais, em escala global, e seus impactos para a 
biodiversidade. 

• Planejar e coletar dados por meio de entrevistas sobre o consumo e o descarte de plástico 
no cotidiano de uma amostra representativa da comunidade escolar, para ter a dimensão 
real da questão do uso do plástico do ambiente em que está inserido. 

• Selecionar e organizar dados de pesquisa investigativa, através da construção de gráfico(s) 
e/ou tabela(s) mais apropriado(s) para divulgar os dados coletados em linguagem sintética 
e compreensível para a comunidade escolar.  

• Comunicar os resultados da pesquisa por meio de um infográfico, com uso de linguagem 
típica das ciências e da matemática, além do uso de elementos visuais.  

• Propor iniciativas em âmbito individual e coletivo para a redução do uso de plástico e incentivo 
ao consumo de forma consciente e sustentável por membros da comunidade escolar. 

 

Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências 
Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 
análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 
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Habilidades em foco 

Componente 
curricular 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de 
pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras 
e de setores e gráficos 
pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, 
setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para 
apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos 
como as medidas de tendência central. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a 
levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam 
contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar 
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por 
meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes 
pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar 
a proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção. 

Duração 

O projeto deve ter duração de dois meses, considerando os momentos de trabalho individual 

e em grupo nas aulas dos três componentes curriculares envolvidos, isto é, Ciências, Matemática e 

Língua Portuguesa. Nesse período, também está incluído o tempo necessário para os estudantes 

finalizarem determinadas atividades, como a elaboração de um relatório individual, em suas 

residências. 

Material necessário 

• Quadro de giz  

• Giz 

• Caderno 

• Lápis coloridos 

• Borracha 

• Caneta hidrográfica colorida 

• Notícias impressas de jornais e revistas sobre consumo e descarte indevido de materiais 
de plástico (é necessário que haja pelo menos duas notícias por grupo de três a quatro 
estudantes) 

• Caixas de papelão ou sacos para reunir objetos de plástico que serão utilizados para 
estimar a quantidade desse material consumida ao longo de determinado período 
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• Calculadora e recursos digitais com acesso a editor de planilhas eletrônicas (se possível) 

• Cartolina, papel color set ou pardo para elaboração do cartaz com o infográfico 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O perfil sugerido para o professor coordenador do projeto é que ele apresente domínio dos 

temas abordados no projeto ou, então, ter disposição para aprofundar seus conhecimentos sobre eles 

para poder conduzir adequadamente as diferentes etapas do projeto.  

O professor coordenador também deve apresentar uma postura ética e colaborativa com os 

demais envolvidos no projeto, bem como estar aberto ao diálogo com os outros professores. Além disso, 

ele deve incentivar os estudantes a atuarem com autonomia, dispondo-se a esclarecer as eventuais dúvidas 

que surgirem, além de ter uma postura flexível e compreensiva ao longo das etapas do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre o consumo e o descarte de plástico 

Para dar início ao projeto integrador é pertinente conhecer as concepções prévias dos 

estudantes sobre o consumo e o descarte de plástico no ambiente. Essa atividade deve ser conduzida 

pelo professor de Ciências, que pode fazer perguntas como: “Você depende do plástico no seu dia a 

dia? Para quais situações? Por que você opta por usá-lo ao invés de outros materiais?”; “Você tem 

ideia do quanto de plástico você consome ao longo de um mês? Considerando todas as pessoas que 

moram com você, quanto de plástico é consumido?”; “Você acredita que alguns usos do plástico no 

seu cotidiano são supérfluos?”; “Você julga que descarta os seus objetos de plástico corretamente? 

Como?”; “Quais são os maiores problemas relacionados ao consumo e ao descarte de plástico que 

você tem conhecimento? Você se lembra de alguma notícia sobre isso?”. Os pontos principais das 

respostas dos estudantes podem ser anotados em tópicos no quadro, ou eles podem anotar no 

caderno para terem uma fonte de consulta para o desenvolvimento das próximas atividades.  

Esse levantamento inicial é importante, pois as ideias que os estudantes têm sobre um 

determinado assunto devem ser o ponto de partida para a construção dos novos conhecimentos. Dessa 

forma, o professor deve estar atento a todas as falas dos estudantes para poder esclarecer as eventuais 

dúvidas que surgirem, pois, dependendo dos pontos principais levantados, é possível adaptar certas etapas 

do projeto de forma a atender melhor algumas demandas e dificuldades da turma.  

Após esse levantamento, os objetivos do projeto e as suas etapas devem ser apresentados aos 

estudantes, bem como os componentes curriculares envolvidos e os professores participantes. Além 

disso, os estudantes devem ser organizados em grupos de três ou quatro integrantes, que 

permanecerão até o final do projeto para que as atividades tenham uma continuidade. Os trabalhos 

em grupo são importantes para que os estudantes cooperem e interajam entre si, aprendam a se 

expressar, dividir tarefas e chegar a um consenso por meio do diálogo, além dos elementos 

socioemocionais desenvolvidos. Além disso, sugerimos que o professor componha os grupos de forma 

heterogênea em relação às características e ao desempenho dos integrantes, de forma que o processo 
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de aprendizagem seja enriquecido por meio de uma abordagem mais colaborativa. Se julgar 

pertinente, o professor pode recomendar que cada grupo escreva um resumo do que foi realizado ao 

final de cada atividade para que consultem esses registros sempre que necessário. 

Com os grupos formados, o professor deve distribuir a cada um deles duas notícias impressas 

sobre o consumo e/ou o descarte inadequado de plástico no ambiente. Os grupos podem receber os 

mesmos textos ou cada grupo pode receber textos diferentes dos outros, cabe ao professor decidir 

qual é a melhor opção. O importante é que sejam apresentados assuntos relevantes e atuais para 

garantir uma abordagem mais contextualizada do tema a ser trabalhado no projeto. Uma sugestão de 

tema é o acúmulo de plástico nos oceanos que pode provocar a morte de animais, direta ou 

indiretamente. Notícias sobre esse tema podem ser encontradas facilmente nos diferentes meios de 

comunicação (digital e impresso).  

Após a distribuição dos textos, cada grupo deve ler as publicações e debatê-las, comparando 

as informações apresentadas, por exemplo: se os pontos de vista dos textos são semelhantes, 

diferentes ou complementares, se a forma de apresentar as imagens e textos para tratar da 

problemática em questão é parecida ou não, etc., e fundamentando suas opiniões em argumentos 

pertinentes. O professor deve orientar os estudantes para que todos os membros dos grupos 

expressem suas opiniões e respeitem as dos colegas. Essa etapa é importante para que os estudantes 

tenham contato com a linguagem e a estrutura de diferentes materiais veiculados na mídia e para que 

saibam selecionar informações nesse tipo de fonte de pesquisa, o que favorece o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Assim, nesse momento, o professor deve comentar a importância de se buscar 

uma notícia em uma fonte confiável, seja ela em endereços eletrônicos, seja em mídia impressa. Se 

considerar pertinente, o professor pode compor uma lista com exemplos de fontes às quais os 

estudantes podem recorrer em futuras pesquisas.  

Ao final desta etapa, caso os textos distribuídos entre os grupos sejam diferentes, cada grupo 

pode expor aos demais as principais conclusões a que chegaram sobre os textos que analisaram. 

Etapa 2 – Investigação: Quanto plástico é descartado na escola? 

Nesta etapa do projeto, sugerimos que os estudantes façam uma coleta de dados para verificar 

quanto de plástico é descartado na escola em certo período de tempo. 

Orientados pelo professor coordenador, os estudantes devem conversar com a comunidade 

escolar e explicar em linhas gerais a investigação da turma. Em seguida, eles devem colocar caixas (ou 

sacos) no pátio ou em um local de grande circulação de pessoas na escola e orientar a comunidade 

escolar a descartar os plásticos nas caixas disponibilizadas.     

Sugerimos que a atividade seja realizada durante uma semana, com a coleta diária dos dados 

de descarte. Dependendo do tamanho da comunidade escolar, a coleta pode ser restringida para 

facilitar o controle e o armazenamento dos resíduos, por exemplo, verificando apenas quanto plástico 

é descartado durante o intervalo entre aulas. Após o período de tempo de coleta, os estudantes devem 

fazer a estimativa de quanto plástico foi descartado em cada dia. Para isso, eles podem fazer o cálculo 
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pelo volume de plástico (m3) descartado. Caso haja dificuldade para medir o volume das caixas ou dos 

sacos, o professor de Matemática pode ajudar. 

Com os resultados de descarte de cada dia, o professor deve pedir aos estudantes que 

sistematizem os dados em tabelas e planilhas. Além disso, com esses dados os estudantes podem calcular 

a média diária de descarte de plástico, estimar o descarte de plástico para períodos mais longos de tempo 

e, sabendo o número de integrantes da comunidade escolar, calcular o descarte de plástico por indivíduo. 

Por meio da análise das tabelas produzidas, o professor deve propor aos estudantes a produção de gráficos 

que apresentem esses dados de forma mais visual, incentivando-os a pensar sobre quais tipos de gráficos 

poderiam ser utilizados e quais seriam mais adequados a cada caso. 

Etapa 3 – Entrevista com a comunidade escolar sobre o uso e o descarte de plástico 

Nesta etapa, propomos que os estudantes realizem entrevistas com a comunidade escolar 

sobre o consumo e o descarte de plástico no cotidiano para investigar a percepção dela em relação ao 

problema socioambiental provocado pelo descarte inadequado de plástico.  

Para que as entrevistas possam ser realizadas, é importante elaborar um roteiro para nortear os 

estudantes de forma que realizem uma pesquisa mais assertiva, ou seja, para que os estudantes coletem 

dados que possibilitem uma análise crítica de acordo com os objetivos propostos. Nesse sentido, sugerimos 

que o professor construa esses roteiros com a participação dos estudantes. Para auxiliá-lo nessa 

elaboração, a seguir, sugerimos um roteiro que pode ser adaptado pelo professor com os estudantes: 

• Quais tipos de plástico você usa em seu dia a dia? Em que situações eles estão presentes? 

• Onde você descarta os materiais de plástico que utiliza? 

• Você costuma reciclar o plástico usado em sua residência? 

• No seu dia a dia, você tem algum hábito que ajuda a reduzir o uso de plástico? Qual? 

• As pessoas da sua comunidade escolar costumam fazer algo para reduzir o uso de plástico? 
Dê exemplos. 

• Quais hábitos as pessoas da comunidade escolar poderiam mudar para reduzir o uso de 
plástico? 

• Você acredita que o consumo e o descarte de plástico são um problema hoje em dia? Por quê? 

Ao elaborarem o roteiro, mesmo que as perguntas propostas anteriormente sejam utilizadas, 

deve fazer parte do processo de aprendizagem conversar com os estudantes sobre a relevância das 

perguntas do roteiro de entrevista proposto e o objetivo de cada uma delas (“o que a resposta a essa 

pergunta pode nos dizer sobre o que estamos estudando?”). 

Com o roteiro definido, os estudantes devem dividir as tarefas entre os membros do grupo de 

forma que todos tenham um papel a desempenhar durante as entrevistas. Também é importante 

recomendar que anotem as respostas dos entrevistados de forma organizada para facilitar sua 

sistematização posterior, bem como para identificar os entrevistados de alguma forma que não seja 

pelo nome (por números ou letras, por exemplo), em virtude de questões de ética na pesquisa. Nesse 
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momento, comente que a identificação pelo nome deve ser feita apenas em casos de pesquisas 

específicas, e que para tal se deve ter o consentimento e a autorização da pessoa entrevistada para 

sua divulgação. 

Com os resultados das entrevistas, podem ser feitas pesquisas que aprofundem o estudo sobre 

o tema. Se possível, os estudantes devem acessar sites e livros que tragam informações sobre 

iniciativas de redução de consumo de plástico.   

Etapa 4 – Sistematização dos dados coletados nas entrevistas e elaboração do cartaz com infográfico 

para exposição 

O terceiro momento do projeto deverá ser desenvolvido com o professor de Matemática e 

poderá ser realizado em sala de aula ou no laboratório de informática, caso haja essa possibilidade. O 

objetivo da etapa é sistematizar, documentar e divulgar, por meio de um infográfico, a pesquisa de 

opinião realizada na comunidade escolar. 

Dessa forma, primeiro, os estudantes devem se reunir novamente nos grupos de trabalho para 

definir a melhor forma de organizar os dados coletados na entrevista, seja manualmente, seja com o 

uso de planilhas eletrônicas, caso haja disponibilidade de recursos digitais e exista um laboratório de 

informática.  

Após a sistematização e categorização das respostas, os estudantes devem analisá-las com 

medidas estatísticas de tendência central (média, moda e mediana) com o uso preferencial de 

calculadora para determinação da média. Os dados devem ser expressos em tabelas de dupla entrada 

e/ou gráficos de preferência, como os de setores, por exemplo. 

Finalizada a análise dos dados da pesquisa, os estudantes devem ser orientados a refletir e 

discutir sobre possíveis propostas individuais e coletivas para incentivar o consumo e o descarte 

consciente de plástico pela comunidade escolar, tendo como base a percepção da amostra 

populacional pesquisada. Outra possibilidade é pedir aos estudantes que pesquisem, em mídias 

impressas e digitais de confiança, alternativas para a utilização do plástico convencional que já foram 

ou estão sendo implementadas no Brasil e no mundo, como os bioplásticos, e verificar entre elas quais 

poderiam ser adotadas na comunidade escolar. Os estudantes também podem buscar outras ações de 

consumo sustentável e descarte responsável que permitam a redução do uso de plásticos, por 

exemplo, a reutilização de objetos de vidro. 

Por fim, os estudantes devem construir um infográfico que apresente os dados de consumo 

de plástico na escola, a análise dos dados das entrevistas e as possíveis soluções discutidas sobre o 

tema trabalhado no projeto: consumo e descarte do plástico e alternativas para redução de seu uso 

pela comunidade escolar. Assim, eles poderão divulgar os resultados obtidos com a coleta de dados e 

compartilhar seus trabalhos com a comunidade escolar para promover uma sensibilização coletiva 

sobre a temática.  

Para tanto, o professor deve perguntar aos estudantes se eles já viram um infográfico em 

algum livro ou matéria de revista e/ou jornal, por exemplo, e o que compreendem sobre esse tipo de 
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representação da informação. Considerando as inferências dos estudantes, o professor pode explicar 

que o infográfico é um tipo de recurso muito utilizado pelo jornalismo, em manuais e em materiais 

didáticos, que une aspectos visuais e textuais para apresentar uma informação. O professor também 

deve salientar que a linguagem do texto deve ser clara e objetiva, para facilitar a leitura, e as imagens 

podem ser fotografias, ilustrações, mapas, tabelas e/ou gráficos, e estes últimos deverão ser os 

recursos visuais em foco nesta etapa da atividade.  

Existem algumas ferramentas disponíveis, inclusive gratuitas, que possibilitam a criação de 

infográficos com recursos como áudio e vídeo, mas a sugestão é que os estudantes desenvolvam 

suas apresentações manualmente para trabalhar habilidades visuais como estimar proporções de 

espaço para imagens e textos. Nesta produção, há a possibilidade de unir e organizar os dados 

coletados por todos os grupos, formando um infográfico coletivo ou pedir que cada grupo 

desenvolva o seu próprio infográfico. O professor deve esclarecer aos estudantes a importância da 

confecção dos infográficos, no que refere à divulgação científica, para a sensibilização de um maior 

número de pessoas sobre a temática de estudo, no caso a comunidade escolar; e incentivar o uso 

de materiais como canetas e lápis coloridos para enriquecer o visual do cartaz, que deverá ser 

exposto em local de grande circulação na escola. 

Etapa 5 – Elaboração do relatório escrito individual 

Como atividade final do projeto, os estudantes deverão elaborar, com o auxílio do professor 

de Língua Portuguesa, um relatório escrito de forma individual. Nesse processo, é importante que os 

estudantes compreendam a importância da escrita e da linguagem científica, bem como retomem as 

atividades realizadas durante todas as etapas do projeto e reflitam sobre elas.  

Assim, o professor deve pedir aos estudantes que façam uma síntese do que foi trabalhado ao 

longo de todo o projeto, desde o levantamento de conhecimentos prévios até a elaboração e a 

exposição do infográfico. Para isso, os estudantes podem utilizar os resumos produzidos em cada etapa 

do projeto, que foram sugeridos na etapa 1. Se for necessário, os estudantes podem terminar o 

relatório em casa. É importante ressaltar que a produção do relatório escrito deve incorporar os 

conjuntos de dados numéricos trabalhados durante o projeto. Sendo assim, o professor deve pedir aos 

estudantes que incorporem esses dados ao texto, avaliando os principais resultados obtidos em cada 

etapa. 

Ao final da elaboração do relatório individual, os estudantes devem ser orientados a realizar 

uma autoavaliação de sua participação no projeto, contemplando, por exemplo, como julgam seu 

envolvimento com as questões trabalhadas, suas principais dificuldades, em que aspecto se 

envolveram mais, pontos de que gostaram e de que não gostaram, entre outros.  

Para finalizar o projeto, o professor pode propor uma roda de conversa com os estudantes da 

turma e, se possível, também com todos os professores envolvidos. As cadeiras devem estar 

organizadas em círculo, para que todos possam expor suas opiniões sobre a questão principal do 

projeto, as principais dificuldades individuais e coletivas, as possíveis soluções para eventuais conflitos 

surgidos, entre outros, além de ouvir os demais participantes. Durante a conversa, é importante que 
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o professor garanta que os estudantes que estiverem falando sejam ouvidos com atenção e respeito 

por todos os outros e que cada um espere o momento adequado para expor suas opiniões. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens promovidas pelas atividades desenvolvidas neste projeto 

deverá ser realizada de maneira processual, isto é, com a utilização de vários recursos em diferentes 

momentos do projeto, que permitam o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.  

Neste projeto, isso pode ser realizado com a análise do levantamento das concepções prévias 

dos estudantes, na etapa 1, por meio das observações feitas pelos professores envolvidos no projeto 

durante as atividades realizadas individualmente e em grupo, na produção do infográfico ao final da 

etapa 4 e mediante relatório escrito individualmente, que contempla também uma autoavaliação 

sugerida na etapa 5. A avaliação processual se mostra essencial porque permite a identificação de 

demandas e/ou dificuldades dos estudantes no momento em que elas surgem, possibilitando que 

sejam realizadas eventuais adaptações durante o desenvolvimento do projeto. 

Por fim, é essencial que a avaliação também se paute no desenvolvimento das competências e 

habilidades constantes na descrição inicial do projeto, que permitem que os estudantes não só tenham 

contato com conteúdos conceituais dos componentes curriculares trabalhados, como também se formem 

como cidadãos que valorizam, acima de tudo, a ética e o trabalho colaborativo e com respeito. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

GARCIA, Marcelo. Oceanos de plástico. Ciência Hoje, 2012. Disponível em: 

<http://cienciahoje.org.br/acervo/oceanos-de-plastico/> (acesso em: 9 out. 2018). 

O TAMANHO do problema. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

<www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-

sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais> (acesso em: 9 out. 2018). 

PERUCHIN, Bianca. Gestão de resíduos sólidos em restaurante escola. Tecno-Lógica, 

Santa Cruz do Sul, v. 17, n. 1, p. 13-23, jan./jun. 2013. 

PESQUISA melhora enzima que degrada plástico. Agência Fapesp, 2018. Disponível em: 

<http://agencia.fapesp.br/pesquisa-melhora-enzima-que-degrada-plastico/27651/> 

(acesso em: 13 nov. 2018). 

POR QUE animais marinhos confundem plástico com comida? BBC NEWS BRASIL, 2018. 

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/geral-45519251> (acesso em: 13 nov. 2018). 

RIO começa a multar comerciantes por uso de canudo de plástico. Agência Brasil, 2018. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/fiscais-comecam-

multar-comerciantes-com-canudo-de-plastico-no-rio> (acesso em: 13 nov. 2018). 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-45519251
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WHAT really happen sto the plasticy outh rowaway – Emma Bryce. TED-Ed. Disponível 

em: <www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8> (acesso em: 9 out. 2018) (o vídeo 

possui legendas oficiais em português).    

http://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8

