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Projeto integrador 

Produção de lixo: um problema mundial 

Tema 
Os problemas causados pelo excesso de lixo produzido e a prática das compras e descartes 
conscientes. 

Problema central 
enfrentado 

O crescente consumo de produtos industrializados e a produção de lixo. 

Produto final Cartilha com dicas para compras mais econômicas e responsáveis e a redução de descartes. 

Justificativa 

O consumo desenfreado é um problema que, a cada dia, cresce mais. Na era do descartável, 

muitos produtos que poderiam ser reaproveitados são descartados ou trocados por outros pois se 

tornam obsoletos. Embalagens cada vez mais atraentes envolvem os produtos e, na maioria das vezes, 

vão parar no lixo, assim como talos, folhas e cascas que poderiam ser consumidos. 

Esse descarte vem causando enorme prejuízo ao planeta, pois os espaços utilizados para 

armazenar esse lixo estão se esgotando. Ainda, esse efeito é acelerado pelo desconhecimento de parte 

da população sobre embalagens retornáveis ou que permitem maior armazenamento do mesmo 

produto, o que também tem relação com o aspecto financeiro da compra. 

Neste projeto integrador, os alunos serão incentivados a pesquisar informações sobre a 

produção de lixo na região onde moram e ainda refletir sobre possibilidades mais econômicas e 

conscientes das compras. 

O projeto permite contemplar as competências gerais 2, 4, 5, 7, 9 e 10 apresentadas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

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.  
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 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

 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. 

 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

 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 

 Conscientizar sobre a crescente produção de lixo e os problemas e prejuízos ao meio 

ambiente. 

 Propor a análise da produção de lixo do estado onde residem. 

 Realizar pesquisa para descobrir as diferenças existentes entre a venda por atacado e 

a varejo. 

 Realizar cálculos para estabelecer a relação existente entre o preço e o tamanho das 

embalagens. 

 Confeccionar uma cartilha contendo informações que incentivem o consumo e o 

descarte conscientes. 

 Utilizar conhecimentos sobre proporcionalidade direta. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais, 
inversamente proporcionais ou 
não proporcionais. 

 (EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas 
grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou 
não proporcionais, expressando a relação existente por 
meio de sentença algébrica e representá-la no plano 
cartesiano. 
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 (EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam grandezas diretamente ou inversamente 
proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

Geografia 

 Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial na 
América Latina. 

 (EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns 
às grandes cidades latino-americanas, particularmente 
aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica 
da população e às condições de vida e trabalho. 

Língua 
Portuguesa 

 Efeitos de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, 
revisão e edição de textos 
publicitários. 

 (EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo 
uso, em textos, de recurso a formas de apropriação 
textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou 
indireto livre). 

 (EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em 
textos argumentativos diversos (como a elaboração do 
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e 
seus efeitos de sentido. 

 

 (EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas 
publicitárias, envolvendo o uso articulado e 
complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, 
banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de 
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, 
TV, a partir da escolha da questão/problema/causa 
significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da 
definição do público-alvo, das peças que serão 
produzidas, das estratégias de persuasão e 
convencimento que serão utilizadas. 

Duração 

A duração prevista é de 8 aulas, contemplando a realização de pesquisa com os alunos da 

escola e a confecção de uma cartilha informativa. 

Material necessário 

 Reportagens publicadas pela mídia sobre a coleta e o destino do lixo. 

 Caderno e lápis. 

 Acesso à internet e a programas de edição de texto e imagem. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Este projeto poderá ser realizado por um time de professores, entre eles os professores de 

Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e Ciências que se interessarem pelas ações propostas. É 

importante que haja o engajamento dos educadores durante todas as etapas, desde a motivação inicial 

e reflexões acerca dos problemas causados pela alta produção de lixo até as ações envolvendo a 

pesquisa de preços. Os alunos serão incentivados a criar uma cartilha informativa, portanto, 

educadores e alunos que tenham conhecimentos sobre programas de edição e design de texto 
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poderão ser convidados, assim como a comunidade de pais e responsáveis e profissionais da área da 

saúde, da coleta de lixo e do meio ambiente. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Que lixo eu produzo (2 aulas) 

Inicie o projeto perguntando aos alunos se eles já pensaram sobre a quantidade de lixo que 

produzem diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Inicie uma roda de conversa para 

que possam trocar informações sobre o assunto. Proponha que discutam quais tipos de produtos e 

itens são mais descartados no lugar onde residem e na escola. O objetivo é ajudá-los a perceber que, 

muitas vezes, descartamos itens que poderiam ser reaproveitados. Comente com os alunos que devem 

anotar os itens destacados e estimar a quantidade descartada mensalmente. Se julgar interessante, os 

alunos podem olhar os lixos distribuídos pela escola e fazer uma inferência a partir dessa observação. 

Ao final, peça que elaborem um painel com as informações coletadas por todos os alunos e 

interpretem os dados, já verificando os descartes inadequados e o possível desperdício existente.  

Solicite aos alunos que encontrem informações sobre a quantidade de lixo produzida por dia 

no Brasil em 2 períodos diferentes, por exemplo, no ano de 2012 e no ano atual. Incentive-os a 

descobrir a população no Brasil nesses anos e calcular a quantidade de lixo, aproximada, para cada 

habitante. Proponha que comparem essas 2 informações para verificar se a quantidade de lixo 

produzida por habitante continua igual ou houve alguma alteração para mais ou para menos. Abra 

uma roda de conversa para que avaliem quais fatores podem interferir na quantidade de lixo 

descartado por pessoa. Desafie-os a calcular, baseando-se nas informações acima, a quantidade de 

lixo coletada por dia em algumas cidades do país, inclusive da cidade onde moram. De um modo 

preciso, as quantidades podem não ser proporcionais, mas incentive-os a pensar em estimativas 

utilizando a proporcionalidade. Caso o resultado pareça incoerente, discuta as possíveis causas com a 

turma. 

Etapa 2 – O caminho do lixo (2 aulas) 

Retome a conversa realizada na etapa 1 e peça aos alunos que, em duplas, elaborem um 

desenho que represente o caminho percorrido pelo lixo, do momento que sai das residências ou 

estabelecimentos até o seu destino final. Em seguida, cada dupla deverá apresentar aos colegas o 

desenho do trajeto criado. É interessante que pesquisem as principais dificuldades encontradas no 

transporte e no descarte desse lixo, pensando em problemas relacionados à logística e ao meio 

ambiente. 

Peça que pesquisem informações sobre o descarte do lixo no estado em que moram, os 

maiores problemas causados pelo excesso de lixo e outros temas relacionados, por exemplo, os 

problemas dos lixões, a contaminação, as doenças, etc. 

Pergunte se algum aluno possui o hábito de separar o lixo e encaminhá-lo para reciclagem; em 

caso afirmativo, peça a eles que compartilhem os motivos que levaram a essa prática e a maneira como 
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realizam a separação e o descarte do lixo. Questione-os sobre a existência de uma cooperativa de 

reciclagem na cidade ou de pessoas que recolhem e reciclam o lixo, e destaque a importância dessa 

ação para a turma. 

Uma possibilidade de leitura interessante para ser apresentada nessa aula é o texto 

“9 soluções para o lixo”, que apresenta informações sobre a coleta e o destino do lixo no Brasil 

(disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT325029-17579,00.html>; 

acesso em: 10 nov. 2018). 

Etapa 3 – Um problema mundial (1 aula) 

Nesta etapa, os alunos serão incentivados a ler e descobrir informações sobre os problemas 

ocasionados pelo lixo em uma escala mundial. Para isso, separe os alunos em 3 grandes grupos e 

entregue para cada grupo uma reportagem diferente. Após a leitura e interpretação das informações, 

peça que elaborem uma apresentação para os demais grupos. Se julgar conveniente, separe outras 

reportagens e organize os alunos em um número maior de grupos. 

Seguem os links de 3 sugestões de reportagens.  

Reportagem 1: 

“Mundo está sendo ‘inundado’ por lixo plástico, diz secretário-geral da ONU”, disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/mundo-esta-sendo-inundado-por-lixo-plastico-diz-secretario-geral-da-

onu/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

Reportagem 2:  

“Lixo eletrônico representa ‘crescente risco’ ao meio ambiente e à saúde humana, diz relatório 

da ONU”, disponível em: <https://nacoesunidas.org/lixo-eletronico-representa-crescente-risco-ao-

meio-ambiente-e-a-saude-humana-diz-relatorio-da-onu>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

Reportagem 3:  

“FAO: 30% de toda a comida produzida no mundo vai parar no lixo”, disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/fao-30-de-toda-a-comida-produzida-no-mundo-vai-parar-no-lixo>. Acesso 

em: 10 nov. 2018. 

Etapa 4: Embalagem × quantidade de produto (custo benefício) – proporcionalidade (2 aulas) 

Para esta etapa, recolha alguns panfletos de propaganda de supermercados ou peça aos 

alunos que levem esse material para a sala de aula. O objetivo é analisar alguns produtos observando 

o preço e a quantidade, relacionando assim o custo-benefício de cada um. Se possível, é interessante 

que os alunos pesquisem informações em atacados, que vendem produtos em embalagens com maior 

capacidade. 

Os dados podem ser organizados em tabelas e os alunos devem ser convidados a utilizar os 

conhecimentos que possuem sobre proporcionalidade para identificar o valor unitário ou valor 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT325029-17579,00.html
https://nacoesunidas.org/mundo-esta-sendo-inundado-por-lixo-plastico-diz-secretario-geral-da-onu/
https://nacoesunidas.org/mundo-esta-sendo-inundado-por-lixo-plastico-diz-secretario-geral-da-onu/
https://nacoesunidas.org/lixo-eletronico-representa-crescente-risco-ao-meio-ambiente-e-a-saude-humana-diz-relatorio-da-onu/
https://nacoesunidas.org/lixo-eletronico-representa-crescente-risco-ao-meio-ambiente-e-a-saude-humana-diz-relatorio-da-onu/
https://nacoesunidas.org/fao-30-de-toda-a-comida-produzida-no-mundo-vai-parar-no-lixo
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fracionado de cada produto e, em seguida, comparar os valores dos produtos para cada embalagem 

pesquisada. Eles devem perceber que, muitas vezes, ao comprar embalagens maiores, o valor unitário 

sai mais barato e a quantidade de matéria-prima utilizada na fabricação pode ser menor; 

consequentemente, isso causa um menor impacto ao meio ambiente. Outra reflexão importante pode 

ser relacionada ao hábito de utilizar embalagens retornáveis, que, portanto, não serão descartadas 

após o uso e sim reaproveitadas. É interessante que se analise a distorção de preço em produtos de 

mesma marca e quantidade, mas com diferentes embalagens (refil ou tradicional, por exemplo), 

permitindo assim que se estabeleça uma proporcionalidade entre o tamanho da embalagem e o preço 

do produto.  

Incentive-os a escolher 2 ou 3 produtos para que possam fazer algumas comparações entre o 

tamanho das embalagens e os respectivos preços. Eles devem indicar os preços coletados na pesquisa 

e os preços calculados utilizando a proporcionalidade, partindo de um valor de referência. Assim, os 

alunos devem escolher um produto, descobrir os diferentes tamanhos de embalagem comercializados 

e seus respectivos preços; em seguida, devem indicar uma das embalagens para referência e calcular 

os preços proporcionais das outras embalagens do produto em relação a essa que tomaram como 

referência. Oriente-os a organizar uma tabela com as informações e, depois, inicie uma roda de 

conversa para que levantem hipóteses sobre os fatores levados em conta na decisão de compra dos 

produtos em uma ou em outra embalagem. Pergunte se normalmente é levada em consideração a 

possibilidade de descarte, reciclagem ou reaproveitamento de embalagens no momento da compra. 

Outras perguntas motivadoras: O custo da embalagem é um fator presente na comercialização de 

produtos?, O custo ambiental de cada embalagem é levado em consideração?, A melhor escolha é 

sempre a maior?, A melhor escolha é sempre a embalagem mais barata?. Explore esses aspectos com 

os alunos e incentive-os a coletar dados e argumentos para justificar suas respostas e seus 

posicionamentos. É importante que fique claro que a decisão de preços de um produto pode ter outros 

fatores envolvidos além da proporcionalidade de capacidade, como eles calcularam; dessa forma, os 

dados apresentados exemplificam um modelo mais simples dessa decisão de preço, e essa 

consideração foi feita para que a análise dos dados não fosse mais complexa que o necessário para os 

objetivos das discussões. 

Comente com a turma que essas comparações e tabelas serão utilizadas em uma cartilha 

informativa e, portanto, precisam estar acompanhadas de explicações e informações que possam 

ajudar os leitores no momento da compra. Se possível, ajude-os durante a organização e 

representação das informações. 

Uma leitura interessante para organizar as atividades que serão propostas nesta etapa do 

projeto se encontra em: <http://www.sbem.com.br/revista/index.php/emr/article/view/71/65>. 

Acesso em: 10 nov. 2018. 

Etapa 5: Confecção da cartilha (2 aulas) 

Para finalizar as explorações realizadas neste projeto, convide os alunos a reunir as 

informações coletadas e materiais produzidos e, em pequenos grupos, confeccionar uma cartilha 

http://www.sbem.com.br/revista/index.php/emr/article/view/71/65
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informativa. Elabore com eles uma lista de tarefas necessárias para a criação da cartilha, por exemplo, 

pensar no projeto gráfico, aplicativo ou programa que será utilizado para formatar a cartilha, reunir as 

imagens e textos produzidos, realizar a revisão de texto, disponibilizar nas mídias da escola ou pensar 

na impressão, etc.  

O objetivo é ajudá-los a perceber que existem várias ações até a finalização de um material 

como este e são necessárias diferentes habilidades e competências. Os alunos poderão se candidatar 

para realizar cada uma das demandas a partir das experiências ou dos interesses que possuem. 

Acompanhe-os durante a execução da elaboração da cartilha, ajudando-os quando necessário.  

É interessante que a cartilha ofereça exemplos de atitudes que podem diminuir a produção de lixo e 

razões para o incentivo da separação, da reciclagem e do reaproveitamento do lixo. A cartilha poderá 

ser divulgada na comunidade escolar ou nas mídias selecionadas pela turma. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação levará em conta, por um lado, as capacidades individuais de participação nas rodas 

de conversa, pesquisas, leituras e interpretações de texto, registros de diferentes maneiras e cálculos. 

Por outro lado, é preciso ressaltar na avaliação as habilidades de trabalho coletivo, de planejamento e 

de solidariedade, necessárias na realização da pesquisa e na organização e participação na elaboração 

da cartilha informativa. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

No endereço <https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=lixo> é possível 

encontrar informações sobre os projetos relacionados ao problema do lixo no Brasil e 

no mundo. Acesso em: 10 nov. 2018. 

No endereço <http://www.sesipr.org.br/cozinhabrasil/receitas---sesi-cozinha-brasil-

1-23523-212579.shtml> é possível conhecer programas que trabalham com o 

aproveitamento integral dos alimentos. Acesso em: 10 nov. 2018. 

No endereço <https://www.youtube.com/watch?v=qfJIRp2PIos> é possível encontrar 

um vídeo que mostra o caminho do lixo. Acesso em: 10 nov. 2018. 

https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=lixo
http://www.sesipr.org.br/cozinhabrasil/receitas---sesi-cozinha-brasil-1-23523-212579.shtml
http://www.sesipr.org.br/cozinhabrasil/receitas---sesi-cozinha-brasil-1-23523-212579.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=qfJIRp2PIos

