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Poluição ambiental pelo plástico 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

A discussão a respeito da poluição causada pelo plástico é um tema atual e de grande importância 

para a preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Portanto, pode e deve ser desenvolvida no 

ambiente escolar, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na 

natureza. Para isso, é importante que os estudantes compreendam que o uso dos produtos plásticos, 

embora proporcione comodidade à vida moderna, provoca graves impactos negativos, incluindo a poluição 

de mares e oceanos; a morte de animais que se alimentam acidentalmente de objetos plásticos; a 

intoxicação de dos seres vivos pelo consumo de microplásticos; o acúmulo excessivo de lixo; o esgotamento 

de matéria-prima, como o petróleo, entre outros. Conscientes disso, os estudantes devem ser estimulados 

a repensar suas ações diárias, refletindo sobre a necessidade e a quantidade de produtos plásticos que 

utilizam, sendo estimulados a buscar alternativas para contribuir individualmente para a redução do 

consumo desses produtos. Além disso, é importante que se sintam motivados a compartilhar suas reflexões 

com a comunidade escolar e familiar, ampliando as ações individuais em ações coletivas na busca de 

soluções para esse e outros problemas ambientais.  

Nessa perspectiva, esta sequência didática propõe familiarizar os estudantes com alguns 

aspectos relacionados à poluição ambiental decorrente do uso de produtos plásticos e, , por meio de 

pesquisa, permitir que os estudantes analisem algumas temáticas atuais acerca do assunto, 

identificando informações relevantes. Isso permitirá que essas informações sejam compartilhadas e 

discutidas com os demais grupos em uma roda de conversa, com o objetivo de promover a reflexão e 

a implementação de ações individuais e coletivas para diminuir o uso excessivo de plástico. Como 

medida concreta, esta sequência inclui a elaboração de produtos (cartazes, peças teatrais e histórias 

em quadrinhos) a serem utilizados em uma campanha de conscientização da comunidade escolar e do 

seu entorno. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que é o plástico e como é produzido. 

• Identificar os impactos ambientais causados pela presença do plástico em diferentes 
ambientes e suas consequências. 

• Refletir a respeito da utilização do plástico em atividades do cotidiano, estimulando 
soluções que possam reduzir ou substituir seu uso. 

• Divulgar iniciativas para mitigar os impactos ambientais causados pela intensa utilização 
do plástico em inúmeras atividades. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

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. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

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. 

Específicas 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e 
de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo 
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

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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Desenvolvimento 

Aula 1 – Refletindo sobre o uso do plástico no cotidiano 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, caderno e caneta. Se possível, computadores com acesso 

à internet. Em caso de impossibilidade, preparar previamente artigos sobre as temáticas de pesquisa que serão propostas 

aos estudantes.  

Inicie a aula perguntando aos estudantes quais são os materiais plásticos que conseguem 

detectar próximo a eles e, em seguida, cite alguns dados quantitativos acerca da utilização global desse 

material. Por exemplo, mencione que a cada ano são utilizadas entre 500 bilhões e um trilhão de 

sacolas plásticas e que a cada minuto são compradas um milhão de garrafas plásticas. Anote estes 

valores no quadro de giz, para que tenham dimensão desta quantidade. 

Após esse momento de reflexão a respeito da quantidade de plástico utilizado cotidianamente 

pelas pessoas, solicite aos estudantes que se organizem em grupos de quatro integrantes e explique 

que eles deverão realizar uma pesquisa destacando os impactos ambientais causados por esse 

material, registrando as informações mais relevantes para serem utilizadas nas aulas seguintes. Se 

julgar relevante, peça a eles que entreguem as anotações para que possam ser detectados os pontos 

que precisam ser complementados e, assim, enriquecer as próximas atividades. 

Para que os vários contextos das consequências negativas da presença do plástico no meio 

ambiente sejam abordados, sugere-se escrever no quadro de giz e na sequência sortear entre os 

grupos os seguintes temas de pesquisa: 

• A história da utilização do plástico pelo ser humano. 

• Os impactos gerados durante a extração de matéria-prima para a produção de plástico. 

• Os impactos gerados durante a produção de plástico. 

• A relação entre o plástico e o problema do lixo mundial. 

• As consequências do plástico para a fauna e flora marinhas. 

• Consequências do descarte de copos, canudos e sacolas plásticas descartáveis. 

• O problema dos microplásticos na cadeia alimentar. 

• A contaminação dos alimentos por plásticos. 

• Os desafios do descarte consciente e da reciclagem do plástico. 

• Os plásticos biodegradáveis e outras ações sustentáveis no uso desse material. 

Após essa organização, se possível, encaminhe os grupos para uma sala de informática com 

computadores e acesso à internet, para que os estudantes realizem suas pesquisas. É necessário que 

se faça um acompanhamento de perto com os estudantes para que eles pesquisem as informações 
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em endereços eletrônicos confiáveis. Caso essa dinâmica não seja possível, disponibilize previamente 

material impresso com conteúdo referente ao assunto. A seguir, sugerimos alguns endereços 

eletrônicos que podem ser utilizados neste momento: <www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais>; 

<www.akatu.org.br/noticia/onu-impacto-ambiental-dos-plasticos-e-de-pelo-menos-us-75-bi-ao-

ano/>; <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2018/07/24/entenda-o-impacto-do-plastico-nos-oceanos-

e-no-meio-ambiente/>; <www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-

sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/impacto-das-embalagens-no-meio-

ambiente.html>; <https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-

problema-ambiental/>; <https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-

atividades-para-combater-a-poluicao-plastica/> (acessos em: nov. 2018). 

Solicite que os estudantes leiam os textos pesquisados e anotem as informações contidas nele, 

que estejam relacionadas ao tema de pesquisa de cada grupo. Dessa maneira, cada grupo poderá 

contribuir no debate a ser realizado na aula seguinte. 

Finalize a aula solicitando aos estudantes que anotem quantos e quais produtos plásticos eles 

utilizaram ao longo de um dia, desde o momento em que acordaram até a hora de dormir. Informe 

que o resultado desse exercício também será discutido na aula 2. 

 

Aula 2 – Refletindo para mudar  

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala multimídia com quadro de giz. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes e organizados em semicírculo para facilitar o debate. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, computador com acesso à internet e sistema de 

projeção de vídeo. Caso não haja disponibilidade de acesso à internet, fazer previamente o download do vídeo sugerido 

ou escolher um texto que deverá ser lido para os estudantes, explicando o que é o plástico. 

Inicie a aula exibindo um vídeo que explique o que é o plástico, como o disponível em: 

<www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/plastico-101-planeta-poluicao-lixo-oceano-

combustiveis-fosseis-polimero-sacola-sacos-plasticos-canudo> (acesso em: nov. 2018). Essa atividade 

tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos estudantes acerca da temática em estudo.  

Em seguida, solicite que cada grupo retome as anotações das pesquisas realizadas na aula 1 

(ou distribua-as aos grupos, caso as tenha recolhido na aula anterior) e estimule os estudantes a 

compartilharem as informações coletadas com os demais, perguntando, por exemplo, o que mais 

chamou a atenção de cada grupo no tópico pesquisado, e os registre no quadro de giz. Guie o debate 

complementando o que for necessário, e estimule os estudantes a conversarem a respeito das 

curiosidades e das dificuldades que surgiram durante a pesquisa.  

Após esse momento de compartilhamento de informações, solicite que alguns estudantes 

voluntários informem quantos e quais os produtos plásticos que eles utilizaram ao longo de um dia, 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais
http://www.akatu.org.br/noticia/onu-impacto-ambiental-dos-plasticos-e-de-pelo-menos-us-75-bi-ao-ano/
http://www.akatu.org.br/noticia/onu-impacto-ambiental-dos-plasticos-e-de-pelo-menos-us-75-bi-ao-ano/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2018/07/24/entenda-o-impacto-do-plastico-nos-oceanos-e-no-meio-ambiente/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2018/07/24/entenda-o-impacto-do-plastico-nos-oceanos-e-no-meio-ambiente/
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/impacto-das-embalagens-no-meio-ambiente.html
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/impacto-das-embalagens-no-meio-ambiente.html
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/impacto-das-embalagens-no-meio-ambiente.html
https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-problema-ambiental/
https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-canudos-plasticos-viraram-um-grave-problema-ambiental/
https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-atividades-para-combater-a-poluicao-plastica/
https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-atividades-para-combater-a-poluicao-plastica/
http://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/plastico-101-planeta-poluicao-lixo-oceano-combustiveis-fosseis-polimero-sacola-sacos-plasticos-canudo
http://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/plastico-101-planeta-poluicao-lixo-oceano-combustiveis-fosseis-polimero-sacola-sacos-plasticos-canudo
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desde o momento em que acordaram até a hora de irem dormir. Direcione a roda de conversa para 

que eles concluam que os produtos plásticos são utilizados em excesso no dia a dia e que o uso 

consciente deve ser estimulado e praticado.  

Sob essa perspectiva, solicite aos estudantes que indiquem medidas alternativas que 

minimizem o uso desse material nas atividades cotidianas, por exemplo, a utilização de canecas 

pessoais em vez de copos descartáveis, a redução do uso de canudos descartáveis, a utilização de 

sacolas retornáveis no supermercado, entre outros. Utilize essas informações para enfatizar as 

responsabilidades individuais e coletivas na redução do uso de plásticos no nosso dia a dia e para 

estimular os estudantes a assumirem compromissos de mudança de hábito que contribuam para a 

diminuição desse problema ambiental. 

Nesse contexto, é interessante mencionar a criação do desafio e hashtag realizado pela pela 

Organização das Nações Unidas (ONU): #AcabeComAPoluiçãoPlástica. Essa iniciativa visa informar e 

conscientizar a população sobre o consumo de plásticos e como reduzi-lo. No endereço eletrônico a 

seguir podem ser encontradas informações a respeito dessa iniciativa: 

<https://nacoesunidas.org/meioambiente/> (acesso em: nov. 2018). Sugerimos que seja levada para 

a sala de aula uma lista das medidas de redução de plásticos incluídas nessa iniciativa. 

Oriente os estudantes a complementar as anotações feitas na aula 1 com o que foi listado no 

quadro de giz, para que sejam utilizadas na atividade da próxima aula.  

Por fim, solicite que cada grupo traga para a aula seguinte alguns produtos de plástico limpos, 

como garrafas do tipo PET, copos descartáveis, sacolas, potes de iogurte, dentre outros. 

 

Aula 3 – Compartilhando o conhecimento para conscientização 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, cartolina, canetas coloridas, lápis de cor, cola, tesoura 

com ponta arredondada, papel ofício, lápis, borracha, imagens impressas de produtos plásticos ou os próprios plásticos. 

Inicie a aula convidando os estudantes a se organizarem em grupos de quatro integrantes e 

disponibilize materiais de arte (canetas e lápis coloridos, revista para recorte, tesoura com ponta 

arredondada, cola, etc.), cartolinas e os materiais plásticos trazidos por eles. Após a organização, 

explique que eles deverão produzir um material informativo que será utilizado na conscientização da 

comunidade escolar (e, se possível, do entorno da escola), a respeito da utilização do plástico em 

atividades no cotidiano, citando os diversos aspectos discutidos nas aulas anteriores, como o impacto 

que esse material causa ao meio ambiente, formas alternativas para a diminuição do uso dos plásticos 

e o uso consciente de produtos desse tipo. Se julgar necessário, sorteie entre os grupos diferentes 

formas de expressão, como confecção de cartazes, composição de músicas ou paródias, elaboração de 

poesias e histórias em quadrinhos, montagem de peças teatrais, dentre outras formas de campanhas. 

https://nacoesunidas.org/meioambiente/
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Essas atividades complementares podem ser realizadas em conjunto com a componente de Arte, se 

julgar apropriado. 

Solicite aos estudantes que utilizem as anotações realizadas nas aulas anteriores como fonte 

de pesquisa para o desenvolvimento das produções. 

Durante a execução da atividade, oriente os estudantes procurando interferir apenas para 

discutir possíveis dúvidas conceituais. Aproveite esse momento para observar a postura individual e 

coletivas dos estudantes e para estimular a criatividade de cada um. Os produtos gerados deverão ser 

recolhidos ao final da aula, devendo ser expostos em um local de amplo acesso da comunidade escolar. 

Para ampliar a visibilidade da campanha, sugere-se exibir os produtos, por exemplo, durante uma 

Semana do Meio Ambiente, na qual haja atividades abertas à comunidade escolar.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A aferição do objetivo de aprendizagem pode ser conduzida a partir das atividades propostas 

nas três aulas desta sequência didática, devendo levar em consideração o desenvolvimento individual 

dos estudantes. A avaliação deve ser gradativa e considerar tanto a aprendizagem dos conceitos 

trabalhados quanto à postura individual nas atividades coletivas. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes compreendam que o plástico está 

presente no nosso dia a dia, de forma abundante e facilitada, e, consequentemente, é utilizado de 

forma excessiva, tornando-se um problema ambiental grave. A pesquisa proposta na aula 1 permite 

aos estudantes buscar o conhecimento a partir de um tópico. As atividades e pesquisas realizadas ao 

longo das aulas 2 e 3 a respeito da utilização excessiva de produtos plásticos e as evidências da poluição 

de ambientes, como rios, riachos e o solo, possibilitam que eles desenvolvam as competências 

relacionadas à leitura e à interpretação de texto, bem como de síntese de informações.  

Em um segundo momento, a roda de conversa permite que os estudantes exponham os 

resultados de suas pesquisas e os debatam com os colegas, estimulando a troca de informações, o 

levantamento de curiosidades e a reflexão a respeito das várias facetas do assunto pesquisado e as 

responsabilidades individuais e coletivas para diminuir a poluição pelo plástico.  

Finalmente, a elaboração de uma campanha de conscientização da comunidade permite que 

os estudantes desenvolvam competências relacionadas ao compartilhamento do conhecimento, para 

ampliar o número de pessoas que assumam o compromisso individual de reduzir o uso de produtos 

plásticos. 

É importante reservar um momento da aula para a autoavaliação a respeito do assunto 

abordado nesta sequência didática. Em meio a esse contexto, estimule os estudantes a conversarem 

acerca das dificuldades e dos aprendizados que tiveram durante a realização das atividades propostas 

nas três aulas, por exemplo, a partir das seguintes questões: 
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• Eu compreendi que a facilidade de se utilizarem produtos de plástico descartáveis está 
diretamente relacionada ao seu uso excessivo e ao grave impacto negativo que eles 
provocam no ambiente? 

• Quais medidas eu vou tomar no meu dia a dia, de forma que eu possa contribuir para a 
redução da utilização de materiais plásticos? E o que posso fazer para conscientizar a 
minha família com relação ao uso de produtos plásticos descartáveis? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são os principais danos que o plástico pode causar aos seres vivos aquáticos? 

2. Cite cinco medidas que podem ser tomadas para diminuir a poluição ambiental pelo plástico. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. O estudante pode mencionar, por exemplo, que o descarte incorreto de 
materiais plásticos nos ambientes aquáticos pode provocar a morte de animais que vivem nesses 
ambientes por asfixia ou lesões internas devido à ingestão de plástico. Exemplos bastante 
divulgados na mídia são os casos de aves que têm partes do corpo presas por argolas e outros 
objetos plásticos e os de tartarugas marinhas que confundem sacolas plásticas com algas marinhas 
ou que ficam com pedaços de canudos e de talheres plásticos obstruindo suas vias aéreas. Tais 
casos ganharam tanta atenção da mídia, que mobilizaram as pessoas de forma a lutarem pela 
proibição de canudos plásticos descartáveis em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. Além 
disso, os microplásticos, partículas muito pequenas presentes em diversos produtos, como 
cosméticos e de higiene pessoal, que são consumidos pelos animais e entram na cadeia alimentar, 
podem causar prejuízos também ao ser humano que se alimenta de peixes e frutos do mar. 

2. Resposta pessoal. Dentre as medidas que podem ser citadas pelos estudantes, incluem-se: 

• Substituir as sacolas plásticas pelas de tecido reutilizáveis. 

• Diminuir a utilização de produtos plásticos que não são reaproveitáveis, como canudos, copos, 
pratos e talheres descartáveis. 

• Evitar adquirir alimentos acondicionados em embalagens desnecessárias e dar preferência 
para os produtos em embalagens de vidro. 

• Evitar o uso de cosméticos contendo microplásticos, como os que contém glitter. 

• Destinar os materiais plásticos descartáveis para a reciclagem. 

• Dar preferência aos bioplásticos (plástico verde, plástico PLA e plástico de amido), mesmo 
considerando que alguns plásticos biodegradáveis causam impacto negativo. 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-favor/695-afinal-o-que-e-plastico-verde.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-favor/795-pla-vantagens-e-desvantagens-do-saco-plastico-compostavel-para-embalar-o-lixo.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/729-bacterias--milho--plastico.html

