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Título: Reciclar para quê?  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas propomos trabalhar com a importância da reciclagem e da reutilização de mate-

riais e a reflexão de, como algumas ações simples podem contribuir com o meio ambiente. Essa pro-

posta tem por objetivo conscientizar os alunos quanto à sua produção de lixo cotidiana, para que am-

pliem a noção de corresponsabilidade, fator importante à prática da cidadania. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer a importância da reciclagem. 

• Reconhecer o que é jogado no lixo. 

• Identificar a quantidade de lixo produzida no dia a dia.  

Objeto de conhecimento 

Reciclagem. 

Habilidade 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte ade-

quado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na 

vida cotidiana.  

Recursos e materiais necessários 

Aula 1:  

• Cadernos.  

• Canetas coloridas. 

• Cartazes.  

• Jornais.  

• Lápis coloridos. 

• Lápis preto.  

• Livros.  

• Revistas e artigos sobre lixões, aterros sanitários e aterros controlados.  
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Aula 2:  

• Caixas de papelão.  

• Luvas. 

• Materiais que seriam destinados ao lixo. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Por que reciclar? 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de cinco alunos. 

Nesta aula, vamos trabalhar a problemática da destinação do lixo para lixões, aterros sanitários 

e aterros controlados, por meio de uma pesquisa em livros, revistas e jornais, previamente realizada 

pelo professor. Esse tipo de atividade tem a finalidade de desenvolver a pesquisa, leitura e interpreta-

ção de informações, para a participação ativa do aluno na construção do seu conhecimento. Além 

disso, esta aula visa reforçar com os alunos a importância da reciclagem e a reutilização dos materiais. 

Inicie a aula perguntando aos alunos: 

• Você já reparou em tudo o que joga no lixo? 

• Vocês sabem para onde vai o lixo que produzimos? 

• O que pode acontecer se o lixo não tiver um destino adequado? 

• Vocês costumam fazer a coleta seletiva do lixo em casa? 

• Vocês conhecem algum ponto de coleta seletiva? 

Em suas respostas, esperamos que os alunos citem que são jogados no lixo materiais como: 

papel, metal, vidro, plástico e material orgânico. Informar os alunos que alguns materiais constituintes 

do livro, como papel, metal, vidro, plástico, podem ser reciclados, e que existe a coleta seletiva com 

lixeiras marcadas com cores diferentes para sua distinção, a saber: azul para papel, verde para o lixo 

metálico, amarelo para os vidros e vermelho para substâncias plásticas. O lixo orgânico são restos de 

vegetais, como cascas, caules, bagaço e, embora não seja reciclável, pode ser utilizado para adubar o 

solo.  

Após essa discussão, organize a turma em grupos de cinco alunos para realizarem uma pes-

quisa sobre o que acontece com o lixo quando não é reciclado, para isso utilize livros, jornais e revistas 

previamente separados por você, professor.  

Entregue aos grupos o material para pesquisa e também algumas perguntas norteadoras, para 

direcionamento da leitura. Sugerimos que cada grupo trabalhe apenas com uma das perguntas abaixo, 

caso o número de grupos seja maior que o número de temas sugeridos, você pode sugerir outros te-

mas, ou mais de um grupo pode utilizar o mesmo tema.  
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• Para onde vai o lixo que não foi reciclado? 

• O que é coleta seletiva? 

• Quais materiais podem ser reciclados? 

• Como reaproveitar o lixo orgânico? 

• Quais problemas podem ocorrer ao meio ambiente, caso o destino de armazenamento do 
lixo não seja adequado? 

Após a atividade, peça aos grupos que preparem um cartaz sobre o que estudaram com seu 

grupo, para que possam expor sua pesquisa para a turma. No momento das exposições, o professor 

deve fazer comentários e complementar com algumas informações em que os grupos apresentaram 

dificuldades. 

Aula 2 – O que é que o lixo tem? 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo. 

A proposta desta aula é de que os alunos tomem consciência da quantidade de lixo produzida, 

e dos materiais presentes nos lixos que podem ser reutilizados ou destinados à reciclagem. 

Solicite que os alunos levem para a escola alguns materiais que podem ser destinados a um 

ponto de coleta seletiva, peça para que não levem objetos de vidro. Misture todos esses objetos em 

uma caixa grande e entregue aos alunos um par de luvas. Disponibilize três caixas de papelão, em uma 

escreva “Metal”, em outra escreva “Plástico” e na terceira escreva “Papel”. Oriente-os a separar os 

objetos e colocá-los nas caixas adequadas. 

Em seguida, pergunte aos alunos: 

• Você tem ideia da quantidade de lixo que cada pessoa produz em um dia? É muito ou 
pouco? 

• O lixo que produzimos pode ser reutilizado ou reciclado? 

• Quais são os tipos de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados? 

• Você acha que em sua casa o lixo é destinado da forma correta? 

Após as respostas dos alunos, organize um espaço no qual o lixo separado pelos alunos possa 

ser espalhado para observação. Para essa etapa é importante o uso de luvas e forrar o local da expo-

sição do lixo com saco plástico. Listar na lousa, com a ajuda dos alunos, todos os materiais presentes 

classificando-os por tipo. Os alunos devem fazer o mesmo no caderno.  

Ao final da aula, a turma deve fazer a destinação correta de cada tipo de lixo. Caso a escola 

tenha coleta seletiva, destinar o material reciclável para as lixeiras corretas. Caso a escola não tenha 

coleta seletiva, o professor pode propor à direção/coordenação que sejam instaladas lixeiras de coleta 

seletiva (amarela: metal, azul: papel, vermelha: plástico, verde: vidro, marrom: orgânicos, cinza: não 
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reciclável) e realizar essa atividade de implementação com a turma. Com a orientação do professor, 

os alunos podem identificar as lixeiras da escola com etiquetas com as cores de cada tipo de lixo. Esse 

projeto é importante para toda a comunidade escolar, e pode ser realizado em parceria com os pro-

fessores de outras turmas, de forma que todos participem e se conscientizem. 

Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo, como, por 

exemplo, através da análise da participação dos alunos nas discussões, no trabalho em equipe, na pes-

quisa e respostas às questões, na participação na atividade de separação do lixo, no projeto de implan-

tação de lixeiras de coleta seletiva na escola, na relação com os colegas, no respeito ao posicionamento 

do outro, e nas anotações no caderno. 

É possível também aplicar à turma as seguintes questões de autoavalição: 

• Consegui entender as aulas? 

• Fiz um bom trabalho? 

• Realizei as atividades no tempo estipulado pelo professor? 

• Entendi a importância da reciclagem? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. A coleta seletiva é importante para o meio ambiente? Por quê? 

2. Todos nós somos responsáveis pela destinação correta do lixo. Você concorda com essa afirmação? 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Sim, ao separar o lixo e destiná-lo aos pontos de coleta seletiva, estamos di-
minuindo a produção de lixo e extração de recursos naturais. 

2. Resposta esperada: Sim, pois é necessário reduzir a produção de lixo, reciclar os materiais possí-
veis para preservar o meio ambiente e os recursos naturais. 


