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2º bimestre – Sequência didática 3 

Título: Os resíduos que produzimos e seu destino 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A destinação inadequada de resíduos sólidos constitui uma das principais causas de poluição 

do solo e da água. Incentive no aluno a consciência de que sua contribuição e a de sua família, com o 

intuito de diminuir o volume do lixo produzido, são de suma importância para que, no futuro, esses 

problemas sejam reduzidos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Produção, circulação e consumo. 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados 

pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação 

de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou 

no entorno. 

Recursos e materiais necessários  

Projetor, cartolina, lápis, lápis de cor, canetinhas hidrográficas coloridas, borracha, régua, su-

cata (recolhida pelos alunos a partir do lixo que produz diariamente), lousa, giz (ou caneta para lousa), 

caderno; cópias do formulário de pesquisa, imagens de lixões a céu aberto, aterros controlados e ater-

ros sanitários. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: forme uma roda de conversa. 

1ª atividade: 

Inicie a aula explicando aos alunos que uma das funções dos governantes é oferecer determi-

nados serviços públicos à população. Questione-os se conhecem alguns dos serviços públicos necessá-

rios à sociedade. Cite exemplos como fornecimento de água tratada e de energia elétrica, coleta e 

tratamento do esgoto, educação e saúde. Explique que, nas próximas aulas, o assunto será um desses 

serviços públicos: o recolhimento e a destinação adequada do lixo produzido.  
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Conduza a conversa com a sala utilizando perguntas como: Quem recolhe o lixo (resíduos) que 

a sua família produz? Para vão os resíduos recolhidos? A prefeitura recolhe o lixo todos os dias? Os 

resíduos que podem ser recicláveis são recolhidos separadamente do lixo ou resíduo orgânico? Quan-

tas vezes por semana o lixo é recolhido na rua onde você mora? Você sabe para onde é levado o lixo 

recolhido? 

Explique que os resíduos que produzimos podem ser dividido em duas categorias: úmido, que 

envolve restos de alimentação e resíduos de banheiro, e seco, englobando plástico, papel e papelão, 

vidro e metal, principalmente. Peça que os alunos citem exemplos dos dois tipos de lixo ou resíduos, 

anotando-os em colunas na lousa. Após concluir essa listagem, chame a atenção deles para o fato de 

que os resíduos secos, em geral, poderem ser reciclados, enquanto o úmido não pode, embora parte 

do material orgânico possa ser transformado em adubo com o emprego de composteiras. 

2ª atividade: 

Informe aos alunos que eles farão um levantamento do lixo que descartam diariamente du-

rante alguns dias. Para isso, disponibilize um formulário como o do modelo abaixo: 

Dia 1 Dia 2 

Resíduo (lixo) 
seco 

Plástico Resíduo (lixo)  
seco 

Plástico 

Papel Papel 

Vidro Vidro 

Metal Metal 

Outros Outros 

Resíduo (lixo)  
úmido 

Orgânico Resíduo (lixo)  
úmido 

Orgânico 

Outros Outros 

O formulário deverá ser impresso e colado no caderno dos alunos, para cada um dos dias da 

pesquisa. A sugestão é que ela seja feita em dois dias, a começar na manhã do dia seguinte à realização 

da aula, mas a quantidade de dias pode ficar a critério do professor. Os alunos deverão marcar, com 

um traço, cada elemento que descartam no lixo, na categoria adequada. Por exemplo: ao descartarem 

uma embalagem de papel, devem marcar um traço no espaço correspondente. Ao descartarem uma 

garrafa de plástico, devem marcar um traço na coluna correspondente.  

É importante avisar os familiares dos alunos de que o levantamento será feito, para que eles 

possam acompanhar a produção deles, auxiliá-los e lembrá-los de fazer as marcações no formulário. 

Os resultados deverão ser apresentados na última aula da sequência. 
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Após apresentar o formulário e as instruções do formulário, oriente os alunos a guardar alguns 

dos objetos dos resíduos secos que seriam descartados, a fim de realizar uma produção na última aula. 

Oriente-os a separar objetos diversos, como tampinhas de garrafa, copos plásticos, papelão. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: na primeira atividade, disponha-os em semicírculo, para visualizarem e conversarem sobre as 
imagens; na segunda atividade, organize-os em grupos. 

Como preparação à aula, pesquise algumas imagens de lixões a céu aberto e de aterros sani-

tários. As imagens podem ser impressas ou projetadas, caso esse recurso esteja disponível. 

No início da aula, lembre os alunos da realização do levantamento. Questione se eles estão 

tendo dificuldades e se ainda há dúvidas sobre a realização da atividade. 

1ª atividade: 

Projete ou exponha as imagens selecionadas. Organize a sala de forma que todos os alunos 

visualizem as imagens. Comente que o lixo coletado pode ter mais de um destino. Em geral, o lixo 

coletado é enviado para lixões a céu aberto, aterros controlados e aterros sanitários, principalmente. 

Diga a eles que os lixões a céu aberto são locais onde o lixo é depositado sem nenhum tipo de 

preparo do local ou de proteção, caracterizando elevado potencial de contaminação do ambiente e da 

população que reside nas proximidades.  

Chame atenção para as imagens de aterros controlados. Explique que os aterros controlados são 

locais, geralmente cobertos, que não foram preparados, isto é, que não possuem impermeabilização do 

solo ou sistemas para dispersão dos gases que se formam devido ao acúmulo do lixo e do chorume.  

Em seguida, passe para as imagens dos aterros sanitários. Observe que os aterros sanitários 

são locais preparados para receber o lixo, pois o solo é impermeabilizado, com drenagem para o esco-

amento da água das chuvas e do chorume (líquido resultante da decomposição da matéria orgânica 

presente no lixo), com sistemas de liberação dos gases que se formam durante a decomposição do 

lixo, entre outras medidas que minimizam os problemas para o ambiente e para a população. 

Comente que, no Brasil, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que, entre outras 

medidas, determina o fim dos lixões a céu aberto. 

2ª atividade: 

Peça que os alunos se juntem em grupos de quatro pessoas. Solicite que, juntos, pensem em 

quatro possíveis impactos ao meio ambiente, decorrentes da destinação inadequada de lixo, e dois 

impactos sociais dessa prática. Os grupos deverão listar o resultado no caderno.  
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Após o término da atividade, solicite que cada grupo apresente os impactos identificados. 

Anote na lousa as respostas diferentes, em duas colunas: impactos ambientais e impactos sociais. 

Para finalizar, organize uma conversa com toda a sala sobre as conclusões a que chegaram 

sobre a destinação adequada do lixo. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo para compartilhar os resultados da pesquisa e para a realização da 
conversa; posteriormente, forme grupos para elaboração dos cartazes. 

1ª atividade: 

Retome os formulários dos alunos, que devem estar preenchidos com o resultado do levanta-

mento. 

Divida a lousa em sete partes, cada uma para um dos tipos de lixo produzidos. Cada parte 

deverá ser dividida em duas outras partes, para o dia 1 e o dia 2 da pesquisa. Peça que os alunos digam, 

um por vez, a quantidade de lixo que descartaram em cada um dos dias. Anote as quantidades, uma 

abaixo da outra, somando-as no final.  

Em outra parte da lousa, represente os dados na forma de um gráfico simples de barras, mos-

trando a quantidade média de lixo úmido e de lixo seco produzida por dia (somando os totais e divi-

dindo por dois), para comparar visualmente as duas quantidades. Esse gráfico deverá ser copiado pelos 

alunos posteriormente, para a realização de um cartaz. 

2ª atividade 

Organize a sala em uma roda de conversa. Questione-os sobre o levantamento realizado. O 

que eles acharam do levantamento? Eles produzem, diariamente, mais ou menos lixo do que imagina-

vam? Surpreenderam-se com essa quantidade? Peça que se lembrem das imagens dos lixões e aterros 

que visualizaram na última aula, lembrando-os de que todo o lixo produzido por eles pode ter sido 

depositado em um deles, caso no município não haja coleta seletiva, ou caso eles não tenham sepa-

rado os resíduos em lixeiras onde descartam os recicláveis. 

3ª atividade: 

Peça então que eles se organizem nos mesmos grupos da aula passada. Distribua uma cartolina 

para cada um e peça que organizem um cartaz com os resultados da pesquisa realizada. O cartaz de-

verá conter os resultados da pesquisa, o gráfico com a média da quantidade de resíduos produzida 

durante a pesquisa, além de dicas para a redução da geração de resíduos, que eles deverão reunir, em 

conjunto, com base na experiência que tiveram. 
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Sugira que a decoração do cartaz seja feita com os elementos que seriam descartados e que 

trouxeram de casa, com forma de reaproveitá-los. 

Finalizados os cartazes, pendure-os nas paredes de algum espaço da escola, para que sejam 

apreciados por toda a comunidade escolar. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie, na primeira aula, a participação dos alunos na conversa, identificando se eles compre-

enderam os tipos de resíduos produzidos por nós cotidianamente. Na segunda aula, confira a capaci-

dade dos alunos de identificar os problemas ambientais decorrentes do descarte inadequado de resí-

duos. Ao longo de toda a sequência, registre o empenho dos alunos em contabilizar o lixo produzido 

diariamente, além do interesse e da participação na atividade. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Classifique os resíduos de acordo com seu tipo: 

GARRAFA PET - GUARDANAPO SUJO - LATA DE SARDINHA - FOLHETO DE SUPERMERCADO - COPO 
QUEBRADO - FILTRO DE CAFÉ - EMBALAGEM DE BALA - CASCA DE BANANA - CAIXINHA DE SUCO 

Resíduo seco: 

Resíduo úmido: 

2. O que você e sua família podem fazer para diminuir a quantidade de lixo produzida? Elabore uma 
lista contendo as ações sugeridas. 

Gabarito das questões 

1. Resíduo seco: garrafa PET, lata de sardinha, folheto de supermercado, copo quebrado, embala-
gem de bala, caixinha de suco 

Resíduo úmido: guardanapo sujo, filtro de café, casca de banana. 

2. Respostas pessoais. É importante que os alunos possam mostrar aos colegas o resultado de sua 
lista e conversar sobre isso. 


