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INTRODUÇÃO

No primeiro ano de faculdade, fiquei  sabendo do Programa Institucional  de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Passei então, a ter o desejo de participar
desse programa, com o intuito de adquirir experiência na atuação docente.

Minha formação escolar foi através do ensino de 1° e 2° graus chamados, hoje
de ensino Fundamental e Médio. Sendo o ensino médio com formação em Técnico de
contabilidade  e  após  Técnico  de  enfermagem.  Embora  no  momento  não  esteja
exercendo uma profissão, por estar estudando em tempo integral, foram validas, pois
acrescentaram conhecimento. E nisso entra o desejo de ensinar e ao mesmo tempo
incentivar os jovens a lutar por um futuro melhor, mostrado a importância dos estudos
no futuro do aluno.  

Através da participação no PIBID espero adquirir conhecimento e experiência,
necessários  para  a  profissão  de  educadora,  que  só  serão  possíveis  com  muito
empenho  e  dedicação.  Com este  programa aprenderei  como  funciona  o  ambiente
escolar, em termos de relação, professor e alunos e as relações interpessoais entre
todos  os  funcionários.  Bem  como  aprender  a  organizar  as  atividades  escolares,
também a interagir com o aluno. Colaborando para a minha formação como docente
em Licenciatura.  Apesar da profissão de educador não ser tão valorizada devido o fato
de ser mal remunerada, ainda acredito que esse País tem jeito e investir em educação
para termos um futuro melhor para nós e as futuras gerações.

Acredito  que  o  PIBID  é  de  fundamental  importância  para  o  estudante  de
Licenciatura, pois dá suporte ao licenciando auxiliando no seu aprendizado, fazendo
com que este ao término de sua formação, torne-se um profissional apto a exercer sua
função como educador.
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O consumo desenfreado de novos produtos é um problema que atinge o mundo
todo. Cada vez mais as pessoas querem adquirir produtos mais modernos, deixando de
lado os que para elas estão ultrapassados. Isso ocasiona o acúmulo de materiais, que
na maioria das vezes não são descartados corretamente, ocasionando problemas para
o meio ambiente.

Por isso, quando falamos de reciclagem temos que deixar claro três conceitos:

Reciclar - Transformar materiais já usados, por meio de processo
artesanal  ou  industrial,  em novos  produtos.  Exemplo:  transformar
embalagens PET em tecido de moletom.
Reutilizar - Reaproveitar o material em outra função. Exemplo: usar
os  potes  de  vidro  com  tampa  para  guardar  miudezas  (botões,
pregos, etc.).
Reduzir  -  Evitar  a produção de resíduos,  com a revisão de seus
hábitos de consumo. Exemplo: preferir os produtos que tenham refil.
(FONSECA, 2016).

Como vimos, reciclar significa transformar objetos e materiais usados em novos
produtos para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos, a
partir do momento em que se percebeu os benefícios que este procedimento traz para
o planeta Terra (TODA BIOLOGIA.COM, 2016).

No dia a dia, milhares de objetos e substâncias são descartados sem que para
isso seja analisado o destino ao qual serão enviados,  destruindo gradativamente o
meio  ambiente.  E  por  isso  atitudes sustentáveis  são  cada  vez  mais  promovidas  e
empregadas na sociedade. Entre as atitudes sustentáveis de maior emergência estão:
redução nos gastos de água, redução da emissão de poluentes, economia de energia
elétrica e reciclagem de lixo (ATITUDES SUSTENTÁVEIS, 2016).

A reciclagem de lixo é uma das atitudes que mais poupa o meio
ambiente  de  estragos  graduais.  Reciclar  denota  transformar  algo
utilizado  em um novo material,  pronto para  o consumo.  Segundo
informações,  99% do  lixo  produzido  no  mundo  são  passíveis  de
reciclagem, e além de diminuir os impactos na natureza, reciclar o
lixo  possibilita  uma  considerável  redução  de  custos  para  todos  e
ainda  maior  geração  de  empregos  (ATITUDES  SUSTENTÁVEIS,
2016).

Nos dias de hoje, o conceito de lixo mudou muito em relação ao de
antigamente. Lixo não é mais aquilo que consideramos sujo e sem
qualquer utilidade, para muitas pessoas o lixo é termo de emprego,
renda e material  secundário para produção de inúmeros produtos,
utilizando menos energia, menos recursos naturais e trazer de volta
ao ciclo reprodutivo o que seria jogado fora.
A reciclagem de materiais como papel, vidro, plástico, metal, entre
outros, contribui para diminuir a poluição do ar, do solo e das águas,
melhora a limpeza nas cidades e a qualidade de vida da população e
ainda gera receita com a comercialização de produtos recicláveis (A
RECICLAGEM..., 2010).
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Por  isso  é  importante  aprender  como  trabalhar  interdisciplinarmente  com
alunos do ensino fundamental, sobre a educação ambiental, utilizando a reciclagem do
lixo  como  uma  ferramenta  de  construção  do  conhecimento.  Para  tanto,  se  faz
necessária a realização de estudos sobre os problemas ambientais, conscientizando os
alunos sobre os benefícios da reciclagem do lixo e ainda propondo estudos sobre a
importância da inclusão de questões ambientais e sociais no currículo escolar a partir
da transversalidade. Contribuem neste estudo, Zuben (1998), Britto (2000), Guimarães
(2005), entre outros autores. “Países mais desenvolvidos tendem a alcançar o volume
de 3 kg/habitante/dia. Países como EUA são responsáveis por 30% do lixo mundial,
com uma população representada por apenas 5% da população mundial”  (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2015).

No Brasil, “a falta de gerenciamento correto dos resíduos sólidos representa
desperdício anual de R$ 8 bilhões. Hoje 98% das latinhas de alumínio usadas no Brasil
são  recicladas.  Mas,  no  total,  apenas  3% do  lixo  produzido  no  país  é  reciclado”
(ABIDES, 2013). Uma das cidades brasileiras com melhor programa de reciclagem é
Curitiba, das mais de 1,5 mil toneladas geradas diariamente, cento e dez têm potencial
para reciclagem e quase 70% são reaproveitadas (PAIVA, 2015).

Vejamos a situação das três maiores capitais do Brasil.

Em São Paulo 12,5 mil toneladas de lixo domiciliar são recolhidas todos
os dias - 35% são materiais que poderiam ser reciclados, mas só 3%
são  reaproveitados.  A  prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  informou  que
recolhe cerca de dez mil toneladas de lixo por dia, mas não informou
quanto é reciclado. A capital mineira, Belo Horizonte, recolhe 1,8 mil
toneladas (PAIVA, 2015).

Na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, existe a coleta seletiva, que é
o recolhimento dos materiais passíveis de serem reciclados. Essa coleta é organizada
pela associação de catadores Sepé Tiaraju (Projeto Minuano).  Um caminhão passa
pelos bairros uma vez por semana recolhendo os resíduos que podem ser reciclados.
Os catadores  do  Projeto  Minuano  também realizam uma triagem no  antigo  aterro
sanitário  da cidade recolhendo  materiais  que podem ser  reciclados.  O  lixo  seco é
selecionado  e  separado  dos  demais  por  categorias  como:  plástico,  papel,  metal  e
demais materiais que podem ser reciclados. Esse lixo seco é organizado e levado para
ser vendido, seu lucro é distribuído como renda entre os catadores que trabalham no
Projeto Minuano.

Diante do exposto acima, este projeto visa levar ao aluno o conhecimento do
que  é  reciclar,  propondo  ao  educando  a  conscientização  da  preservação  do  meio
ambiente, bem como inserir no cotidiano do aluno o hábito de reciclar, levando esse
hábito as suas famílias bem como à comunidade em geral. Pois é através das nossas
crianças e adolescentes que poderemos conscientizar os adultos da importância da
reciclagem, levando-os à conscientização de que a  reciclagem é fundamental  para
evitar o esgotamento dos recursos naturais disponíveis. A reciclagem também contribui
para diminuir a poluição do solo, da água e do ar, melhora a qualidade de vida da
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população e mantém a cidade limpa, gera empregos para a população não qualificada,
gerando receita para o município com a comercialização dos recicláveis.

Por todos esses motivos, devemos sempre incentivar a reciclagem,
mas também precisamos entender que ela, sozinha, não resolverá os
problemas  da  sociedade  e  os  impactos  gerados  sobre  o  meio
ambiente.  Portanto,  reduzir  o  consumo,  optar  por  materiais  mais
duráveis e reaproveitar ao máximo um determinado produto antes de
descartá-lo são medidas que podem ajudar a melhorar a qualidade
de vida das pessoas e também a conservação da natureza  (PENA,
2016).

O  mais  importante  é  criar  uma  consciência  na  população  com
educação  ambiental.  São  passos  pequenos,  mais  insistentes,  que
precisam ser repetidos e repetidos para que fiquem na consciência
de todos. Como já foi dito “eduque os pequenos, para que não seja
preciso punir os grandes”, essa frase verdadeira é muito importante
porque se conscientizarmos as crianças para que elas tenham essa
consciência ambiental já estaremos no caminho certo para melhorar
o futuro (FONSECA, 2016).

Os  bons  hábitos  começam  em  casa,  é  preciso  apenas  um  na  família  ou
comunidade  para  fazer  a  diferença,  por  mais  que  as  pessoas  não  demonstrem
interesse pelo que estamos fazendo, estão notando e aprendendo com nossos atos. E,
mais cedo ou mais tarde, serão elas que passarão a utilizar os seus hábitos. Devemos
fazer a diferença, começando por separar nosso lixo reciclável.

OBJETIVOS

Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos acerca dos temas
que envolvem o meio ambiente e a cidadania, desenvolvendo a construção de atitudes
que visam a preservação e o desenvolvimento sustentável.

Ensinar os alunos a separar os materiais que podem ser reciclados de acordo
com suas categorias, bem como o descarte correto de cada tipo de resíduo.

Promover saídas de campo com os alunos para conhecerem como funciona o
trabalho dos catadores do Projeto Minuano, bem como de demais locais que trabalham
com o descarte e o aproveitamento de resíduos.

Levar ao educando a conscientização do que é reciclar, reaproveitar e reutilizar.

MATERIAIS E MÉTODOS

O Projeto Reciclar será apresentado aos alunos, expondo qual a sua finalidade
e importância para o meio ambiente. Realizaremos palestras com o auxílio de data
show. Faremos demonstração da forma correta do descarte de cada tipo de resíduo,
bem como podemos aplicar a reciclagem em nosso cotidiano. Promoveremos aulas
práticas de campo, com visitação ao Projeto Minuano,  e também ao antigo aterro
sanitário da nossa cidade. Visando a conscientização da reciclagem bem como sua
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importância  como  fonte  de  renda  as  famílias  carentes,  e  a  importância  desta
reciclagem para o meio ambiente.

Nas séries iniciais utilizaremos vídeos com histórias sobre reciclagem e meio
ambiente. Realizaremos práticas a fim de proporcionar que os alunos assimilem as
cores das lixeiras e os materiais corretos a serem descartados nas mesmas.

RESULTADOS 

O relato das atividades desenvolvidas com os resultados, as fotografias e demais
produções serão apresentados durante ou após a realização do projeto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância de ter desenvolvido as atividades, as impressões do grupo e o que
foi  utilizado  como  aprendizagem  para  os  participantes  das  atividades  será  escrito
durante ou após o desenvolvimento do projeto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A RECICLAGEM nos dias  de hoje.  Revistasemen.  Dezembro  2,  2010.  Disponível  em:
https://revistasemen.wordpress.com/2010/12/02/reciclagem/. Acesso em: 13/06/2016.

ABIDES  –  Associação  Brasileira  de  Integração  e  Desenvolvimento  Sustentável.
Resíduos Sólidos: Apenas 3% do lixo produzido no país é reciclado. 19 de julho de
2013. Disponível em: http://abides.org.br/residuos-solidos-apenas-3-do-lixo-produzido-
no-pais-e-reciclado/. Acesso em: 01/07/2016.

ATITUDES  SUSTENTÁVEIS.  A  Importância  da  Reciclagem  na  Sociedade  Moderna.
Disponível  em:  http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/importancia-
reciclagem-sociedade-moderna/. Acesso em: 13/06/2016.

BRITTO,  C.  Educação e  Gestão Ambiental.  Salvador:  Ministério  do Meio  Ambiente,
2000.

FONSECA,  L.  H.  A.  Reciclagem:  o  primeiro  passo  para  a  preservação  ambiental.
Disponível  em:  http://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/reciclagem.pdf.
Acesso em: 02/07/2016.

GUIMARÃES, M. A dimensão Ambiental na educação. Campinas-SP: Papirus, 2005.

PAIVA, R. Apenas 3% de todo o lixo produzido no Brasil é reciclado. 09 de abril de
2015.  Disponível  em:  http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/apenas-3-de-
todo-o-lixo-produzido-no-brasil-e-reciclado.html. Acesso em: 02/07/2016.

PENA,  R.  F.  A.  Reciclagem.  Disponível  em:
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/reciclagem.htm.  Acesso  em:
01/07/2016.

11

^



PORTAL EDUCAÇÃO. A importância da reciclagem para o mundo. 23 de abril de 2015.
Disponível  em:  http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/61558/a-
importancia-da-reciclagem-para-o-mundo. Acesso em: 18/05/2016.

TODA  BIOLOGIA.COM.  Reciclagem  do  Lixo.  Disponível  em:
http://www.todabiologia.com/ecologia/reciclagem.htm. Acesso em: 01/07/2016.

ZUBEN, F.  V.  Meio Ambiente,  Cidadania e Educação. Departamento de Multimeios.
Unicamp. Tetra Pak Ltda. 1998. 

12

^

http://www.todabiologia/


Intervenção

Semana do Meio Ambiente: Caça ao Tesouro

Carmem Santos

Plano da Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

O meio ambiente é um tema que tem gerado muita preocupação à comunidade
mundial nas últimas décadas, várias ações são realizadas visando a proteção do meio
ambiente e dos seus recursos.

Em 1972, durante  a Conferência  das  Nações Unidas  sobre o Meio
Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas
(ONU) instituiu o Dia Mundial  do Meio Ambiente, que passou a ser
comemorado todo dia 05 de junho. Essa data, que foi escolhida para
coincidir  com  a  data  de  realização  dessa  conferência,  tem  como
objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população
para os problemas ambientais e para a importância da preservação
dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos,
inesgotáveis. (SANTOS, 2016)

O site Sua pesquisa.com (2016) complementa:

Nesta  data,  ocorrem  diversos  eventos  no  mundo  todo.  Palestras,
campanhas educativas, documentários e eventos são realizados, em
vários  locais,  com o  propósito  de  despertar  as  pessoas  para  esta
importante questão mundial.
Em muitos países ocorrem acordos ambientais e definição de políticas
voltadas para a proteção do meio ambiente.
Esta data é muito importante nas escolas, pois os alunos, em estágio
de formação, podem desenvolver uma consciência ambiental  que é
fundamental para o futuro do planeta.

Santos (2016) afirma que:

Dentre  os  principais  problemas  que  afetam  o  meio  ambiente,
podemos destacar o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta
seletiva e de projetos de reciclagem, consumo exagerado de recursos
naturais,  desmatamento,  inserção  de  espécies  exóticas,  uso
de combustíveis fósseis, desperdício de água e esgotamento do solo.
Esses problemas e outros poderiam ser evitados se os governantes e
a  população  se  conscientizassem da importância  do  uso  correto  e
moderado dos nossos recursos naturais.

A WWF Brasil (2016) ainda destaca que “Atitudes individuais e coletivas, como
o consumo consciente no dia a dia e a exigência, pela população, do cumprimento das

13^

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/reciclagem.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-recursos-naturais.htm


leis por órgãos governamentais em todos os níveis são fundamentais para garantir a
preservação do nosso planeta”.

As ações simples promovidas nas escolas, como replantio de novas mudas de
árvores, a prática da reciclagem como a coleta seletiva, dentre outros são de extrema
importância  para  a  conscientização  ambiental.  Uma  vez  que  essas  práticas  serão
levadas pelos alunos as suas famílias e assim abrangendo a comunidade como um
todo.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Apresentar alguns pontos positivos e negativos para o meio ambiente;
• Mostrar a importância da preservação;
• Verificar se houve aprendizado através de perguntas;
• Confeccionar cartaz com as frases para conscientização.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Conhecimentos sobre o que é bom e o que é ruim para o meio ambiente;
• Os prejuízos causados pelo ser humano ao no ambiente;
• A importância da preservação ambiental para nós;
• A necessidade que possuímos em relação aos recursos que a natureza nos dá.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Envelopes;
• Folhas;
• Frases;
• Cartolina;
• Canetas;
• Durex.
•

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Antes de realizar a atividade serão espalhados envelopes na região da quadra
da escola, com frases positivas e negativas sobre a semana do meio ambiente. 

Os estudantes serão divididos em filas, separados por turma, e receberão a 
missão para busca dos envelopes.

Após recolhidos os envelopes, cada frase será lida e os alunos responderão se a 
afirmativa é positiva ou negativa para o meio ambiente.

Ao final da atividade os alunos construirão um mural, dividindo em duas partes: 
lado positivo e negativo, onde deverão colocar cada frase no lado correto do cartaz.

14
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Registro da Intervenção

A atividade Caça ao Tesouro sobre o meio ambiente foi realizada no dia 03 de
junho, com as turmas dos 3º anos do turno da tarde da E. M. E. F. Presidente João
Goulart, com o intuito de demonstrar a importância da preservação do meio ambiente,
de uma forma descontraída e divertida para melhor compreensão dos estudantes.

Começamos a intervenção espelhando 26 envelopes compostos por frases com
pontos positivo e negativos em relação ao meio ambiente por toda a região da quadra
da Escola, para que os alunos achassem esses envelopes posteriormente. Logo em
seguida dividimos os alunos em filas, separando-os por turma e explicamos a missão
de buscar os envelopes.

Após os estudantes encontrarem todos os envelopes, abriu-se cada um deles e
leu-se cada frase, perguntando se essa era positiva ou negativa para o meio ambiente.
Ao  término  das  perguntas,  foi  realizado  um cartaz  dividido  em duas  partes:  lado
positivo e negativo. Cada frase foi colocada no lado correto do cartaz (Figura 1).

A  atividade  foi  bem  significativa,  visto  que  os  estudantes  participaram  e
souberam responder corretamente as perguntas. Todos os alunos mostraram interesse
e  entusiasmo,  participando  e  respondendo  as  questões.  Além  disso,  trouxeram
experiências e alguns conhecimentos. No final,  todos responderam corretamente as
perguntas em relação às frases contidas nos envelopes.

Figura 1: Turmas dos 3° anos após a realização da atividade com a confecção do
cartaz.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada levando em consideração a participação dos alunos
durante as explicações, com as respostas das perguntas e com a confecção do cartaz.
A qual foi produtiva, visto que os alunos demonstraram ter entendido o propósito das
perguntas  e  montaram o  mural  com as respostas  nos  lados  positivos  e  negativos
corretamente.
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Intervenção

Reciclar

                                                                                              Por Carmem Santos

Plano de Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Melhorar a qualidade de vida da população e manter a cidade limpa são alguns
dos benefícios da reciclagem. Além da geração de novos empregos para a população
não  qualificada,  gerando  receita  para  o  município  com  a  comercialização  dos
recicláveis.

Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em
novos  produtos  com  vista  a  sua  reutilização.  Por este  processo,
materiais  que  seriam  destinados  ao  lixo  permanente  podem  ser
reaproveitados.  É um termo que tem sido cada vez mais  utilizado
como alerta para a importância da preservação dos recursos naturais
e  do  meio  ambiente.  É  possível  reciclar  materiais  diversos,  como
vidro,  plástico,  papel  ou  alumínio.  A  reciclagem  desses  materiais
proporciona  uma utilização  mais  racional  de  recursos  naturais  não
renováveis e uma redução na poluição da água, do ar e do solo. Para
a Indústria, a reciclagem tem muitas vezes a vantagem de diminuir os
custos de produção. A população também é beneficia pela reciclagem,
sendo esta a fonte de renda de muitos trabalhadores que obtêm no
lixo  urbano  materiais  que  podem  ser  vendidos  para  empresas
recicladoras (SIGNIFICADOS, 2016).

De  acordo  com  Ferreira  (2010)  “A  reciclagem  proporciona  expressivos
resultados no ambiente, na economia e social. No ambiente através da redução do
acumulo  de  resíduos,  uso  racional  dos  recursos  naturais  por  meio  do  re-
aproveitamento”.

Saber separar todos os tipos de resíduos que podem ser reciclados, respeitar
o meio ambiente e saber que atitudes adotar para preservar a natureza são alguns dos
ensinos que nós, professores e pais, devemos passar para nossas crianças. Somente
assim eles crescerão com a mentalidade de que é necessário lutar e fazer cada um a
sua parte para salvar e conservar nosso planeta (GUIAINFANTIL.COM, 2016).

O  mais  importante  é  criar  uma  consciência  de  educação  ambiental  na
população.  São  passos  pequenos,  mais  insistentes,  que  precisam  ser  repetidos  e
repetidos para que fiquem na consciência de todos.

Os  bons  hábitos  começam  em  casa,  é  preciso  apenas  um  na  família  ou
comunidade  para  fazer  a  diferença,  por  mais  que  as  pessoas  não  demonstrem
interesse pelo que estamos fazendo, estão notando e aprendendo com nossos atos. E,
mais cedo ou mais tarde, serão elas que passarão a utilizar os seus hábitos. Devemos
fazer a diferença, começando por separar nosso lixo reciclável.
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HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Chamar  a  atenção  dos  estudantes  para  os  problemas  do  meio  ambiente
causados pelo excesso de lixo jogado de forma desordenada e sem qualquer cuidado
por parte da população;

Compreender a necessidade da reciclagem, como forma de amenizar e reduzir
o acúmulo de lixo produzido no dia a dia;

Desenvolver o interesse pela reciclagem, gerando um compromisso por parte
dos estudantes com o recolhimento correto dos resíduos produzidos no seu cotidiano;

Trabalhar  de  maneira  divertida  e  espontânea  os  pontos  interligados  ao
conteúdo, de forma com que todos possam revisar o conteúdo explicando;

Reconhecer a maneira correta de descarte do lixo em lixeiras com as cores
correspondentes aos mesmos;

Trabalhar com os estudantes com materiais recicláveis, procurando saber se
houve aprendizado do conteúdo explicado.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• A importância da reciclagem para o meio ambiente e o planeta como um todo;

• Hábitos que cada um de nós deve adotar para ajudar o planeta;

• Materiais  e  cores  para  um  descarte  correto  de  resíduos  que  podem  ser
reciclados;

• Tipos de materiais que podem ser reciclados;

• Reconhecimento  básico  das  quatro  lixeiras:  Azul  –  papel,  Amarelo  –  metal,
Verde –vidro e Vermelho – plástico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os  estudantes  serão  levados  ao  Laboratório  de  Ciências  da  Escola,  onde
ocorrerá a aula. Todo o material utilizado para a atividade será disponibilizado no local
da realização da intervenção.

A aula será dividida em três etapas: a primeira será teórica com uso de slides,
onde os estudantes receberão informações sobre reciclagem e a forma como podemos
ajudar o meio ambiente com a prática da reciclagem. 

Na segunda etapa será passado um vídeo educativo sobre reciclagem e meio
ambiente intitulado: Turma da Mônica em: Um plano para salvar o planeta.

Na sequência será realizada uma abordagem com perguntas sobre o conteúdo,
desenvolvendo a capacidade do estudante de assimilar o conteúdo.

A  terceira  etapa  da  aula  será  com  a  exposição  de  materiais  a  serem
descartados  em lixeiras  confeccionadas  com material  reciclado,  será  solicitado  aos
estudantes  que  descartem  os  objetos  na  lixeira  correta  bem  como  suas  cores
correspondentes a cada material descartável.
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Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 11 de julho de 2016 com as turmas dos 3° e
2°  anos  da  E.M.E.F.  Presidente  João  Goulart.  Iniciamos  a  aula  realizando  uma
explanação teórica sobre o tema. Na sequência passamos o vídeo com a historinha
“Turma  da  Mônica  em:  Um  plano  para  salvar  o  planeta”  com  ações  coletivas  e
individuais (Figura 1).

Após o vídeo foi realizada uma prática com o descarte correto dos resíduos em
lixeiras com as cores correspondentes aos mesmos (Figura 2), com a finalidade de
observar os conhecimentos adquiridos.

Os alunos foram participativos e souberam descartar os materiais nas lixeiras
de cores correspondentes aos mesmos.

Figura 1: Turmas dos 3° e 2° anos assistindo o vídeo.
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Figura 2: Alunos fazendo o descarte correto de materiais recicláveis nas lixeiras de
cores correspondentes aos mesmos.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada através da participação dos alunos na aula e no seu
desempenho ao realizar a atividade prática de separação dos resíduos. A intervenção
foi  bem  proveitosa,  os  alunos  foram  bastante  participativos,  demonstrando  ter
entendido a importância da reciclagem e o descarte correto dos materiais recicláveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SIGNIFICADOS.  Significado  de  Reciclagem.  Disponível  em:  http://www.significados.
com.br/reciclagem. Acesso em: 29/06/2016.

GUIAINFANTIL.COM. A reciclagem e as crianças. Disponível em: http://br.guiainfantil.
com/meio-ambiente/221-a-reciclagem-e-as-criancas.html. Acesso em: 15/06/2016.

FERREIRA, Rodrigo. Reciclagem: Sua Importância e Impacto Econômico e Ambiental.
Dez,  2010.  Disponível  em:  http://www.administradores.com.br/artigos/mark
eting/reciclagem-sua-importancia-e-impacto-economico-e-ambiental/50722/.  Acesso
em: 12/07/16.
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Intervenção

Passeio dia do Biólogo

Por carmem santos 

Plano de Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

O dia do Biólogo é comemorado em 03 de setembro, para  Santos (2016) "o
biólogo é um profissional que atua nos diversos campos da Biologia, ou seja, em todas
as áreas que envolvem o estudo da vida". Ser biólogo é uma profissão fascinante que
nos dá várias opções de escolha.

A área de atuação do biólogo é bastante ampla e dividide-se em três
campos  principais: Meio  Ambiente  e  Biodiversidade,  Saúde,
Biotecnologia  e  Produção.  Dentro  dessas  áreas,  os  biólogos
podem trabalhar, por exemplo, com bioética, bioinformática, controle
de  pragas,  gestão  de  coleções  biológicas,  ecoturismo,  educação
ambiental,  gestão  de  recursos  hídricos,  mudanças  climáticas,  [...]
entre vários outros campos (SANTOS, 2016).

Para  comemorar  essa  data  escolhemos  um passeio  na  Chácara  das  Flores,
localizada no Município de São Gabriel, RS. Esta chácara chama a atenção pelo fato da
família ali residente utilizar métodos ecologicamente corretos para a sua sobrevivência.
Na chácara a família faz o uso da permeacultura, que  é a utilização de uma forma
sistêmica de pensar  e conceber princípios  ecológicos,  que podem ser  usados para
projetar, criar, gerir e melhorar todos os esforços realizados por indivíduos, famílias e
comunidades no sentido de um futuro sustentável.

Nesta chácara existe uma casa com telhado ecológico (ou verde), técnica que
consiste  na aplicação e uso de solo ou substrato e vegetação sobre uma camada
impermeável que fornece isolamento acústico e térmico. Existe uma horta em mandala
que é ideal para pequenos espaços, onde pode-se plantar variedades de hortaliças e
temperos.

Também fazem uso  de  um biodigestor  utilizando  o  reaproveitamentode  de
detritos orgânicos para gerar gás e adubo, chamados de biogás e biofertilizantes. Os
móveis  utilizados  são  feitos  de  materiais  reciclados  vindos  direto  de  materiais  de
demolição, assim como as telhas das demais residências, tudo gira em torno da auto
sustentabilidade promovendo o envolvimento de toda família, afim de trabalhar com a
natureza e o meio ambiente como um todo.

A visitação na chácara é importante para os alunos visualizarem uma forma  de
vida equilibrada com a natureza e o meio ambiente.  Mostrando que isso pode ser
levado para o cotidiano de cada um. Que através de ações simples e sustentáveis
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podemos passar a viver em harmonia,  deixando assim um planeta melhor para as
futuras gerações.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Chamar a atenção dos alunos para importância de viver em harmonia com o
meio ambiente.

Compreender que as nescessidades humanas devem ser supridas de maneira
integrada com a natureza e não contra ela.

Desenvolver com os estudantes um interesse coletivo,  promovendo o desejo
da criação de ambientes humanos sustentáveis em equilíbrio com a natureza.

Explicar aos alunos a importância de cada projeto e sua funcionalidade quanto
a integração com a natureza.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

A importância do cuidado com o meio ambiente em que vivemos;

Como podemos mudar nossos hábitos para melhorar a vida no planeta;

Devemos começar a fazer por nós mesmos e incentivar os outros;

Concientização de que podemos  mudar o futuro do planeta ;

A visualização real da mudança de um ambiente que não era produtivo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos serão levados a um passeio,  para visualizar a transformação de uma
chácara, que antes era  improdutiva, mas com a adesão da permeacultura tornou se
ecologicamente sustentável e produtiva.

O passeio se dará pelo interior da chácara, onde seu proprietário fará uma
explanação dos métodos utilizados por ele e sua família para a construção de uma
chácara ecologicamente correta.

Os  estudantes  visualizarão  todos  os  benefícios  dos  métodos  utilizados  pela
família para uma vida sustentável e em harmonia com a natureza.
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Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 15 de setembro de 2016 com a turma 61, 6º
ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Os estudantes foram levados de ônibus até a
área de visitação, na Chácara das Flores (Figura 1).

Iniciamos o passeio com a visualização da casa com telhado verde, onde os
alunos  puderam ver  com detalhes  essa  construção,  inclussive  subiram no  telhado
projetado  para  essa  finalidade  (Figura  2).  Dando  sequência  ao  passeio,  foram
demonstradas  as  edificações  da  chácara,  onde  o  proprietário  destacou  que  suas
contruções são feitas com materiais reciclados. Após foi visitada a produção de mudas,
que são vendidas em uma floricultura administrada pela família.

Na  sequência  foi  demostrado  a  compostagem  para  a  produção  de  humus
utilizado no cultivo das mudas. Foi visualizado o trabalho na reformulação da horta em
mandala.  Ao  final  da  visitação,  os  estudantes  puderam  ver  um  biodigestor,
equipamento utilizado no reaproveitamento de detritos para geração gás e adubo.

Após a visita os alunos foram liberados pelo proprietário para fazerem uma
recreação nos briquedos construídos com material reciclado ou com matéria prima não
industrializada, ali existentes (Figuras 3 e 4).

Figura 1: Estudantes no ônibus.
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Figura 2: Alunos em cima do telhado verde.

                 

            Figura 3: Alunos em momento de recreação. 

                  

Figura 4: Alunos em recreação nos brinquedos reciclados.
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AVALIAÇÃO

O passeio  foi  bem proveitoso,  os  estudantes  puderam ver  como é possível
inserir novos hábitos em nosso cotidiano. Promovendo uma reeducação ambiental  de
recriar um ambiente sustentável, a partir de um local improdutivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SANTOS, Vanessa Sardinha Dos. 03 de setembro — Dia do Biólogo. Brasil Escola. 
Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-biologo.htm>. 
Acesso em: 16 de setembro de 2016.
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Intervenção

Reciclagem

Por Carmem Santos

Plano de Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

Reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou
produtos  de  potencial  utilidade.  Este  processo  permite  reduzir  o
consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do
ar e  da  água,  ao  reduzir  também  a  necessidade  de  tratamento
convencional  de  lixo e  a  emissão  de  gases  do  efeito
estufa(WIKIPÉDIA, 2016).

Entre  os  materiais  recicláveis  estão  diversos  tipos  de  vidro,  papel,
metal, plástico, tecido e componentes eletrónicos. A compostagem ou
reutilização de detritos  biodegradáveis, como lixo de cozinha ou de
jardim, também é considerada reciclagem. Os materiais para serem
reciclados  são  transportados  para  um  centro  de  reciclagem  ou
recolhidos porta a porta e depois separados, limpos e reprocessados
em novos materiais para produção industrial (WIKIPÉDIA, 2016).

Com o advento da reciclagem tornou-se nescessário levar ao conhecimento dos
indivíduos  a  sua  real  importância.  Sendo  assim  coube  as  escolas  propagar  esse
conhecimento.  Repassando  as  informações  a  seus  alunos  e  esses  levando  essas
informações para suas famílias.

Dessa forma novas pessoas se engajam ao propósito de tornar nosso planeta
sustentável, e assim deixarmos um mundo melhor para as futuras gerações.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Conhecer a realidade da reciclagem;

Entender  que  cada  um  pode  fazer  a  sua  parte  repassando  os  conhecimentos
adquiridos as suas famílias;

Criar uma conciência coletiva em torno do tema reciclagem; 

Compreder como funciona a prática dos cinco R, no nosso dia a dia;

Entender a real necessidade de criar um planeta ecologicamente sustentável; 

Adotar hábitos corretos de reciclagem e separação de materiais para acoleta seletiva;
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Saber  identificar  materiais  para  um descarte  correto  de  resíduos  que  possam ser
reciclados;

Reconhecer  a  maneira  correta  de  descarte  do  lixo  em  lixeiras  com  as  cores
correspondentes aos mesmos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Conhecimentos sobre reciclagem;

Hábitos corretos de reciclagem e separação de materiais para acoleta seletiva;

Identificação de materiais e cores para um descarte correto de resíduos que possam
ser reciclados;

Conhecimento básico das quatro lixeiras: Azul – papel, Amarelo – metal, Verde –vidro
e Vermelho – plástico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO

Os  estudantes  serão  levados  ao  Laboratório  de  Ciências  da  Escola,  onde
ocorrerá a aula sobre reciclagem.

A aula será dividida em duas etapas: a primeira será teórica com uso de slides,
onde os estudantes receberão informações sobre reciclagem e a forma como podemos
ajudar o meio ambiente com a prática da reciclagem. Será abordado também a prática
da coleta seletiva realizada em nossa cidade, através do projeto minuano.

Na  segunda  etapa  será  passado  dois  vídeos  educativos:  "Meio  ambiente  e
reciclagem" e "HOMEM’’.

Na sequência será realizada uma abordagem com perguntas sobre o conteúdo,
desenvolvendo a capacidade do estudante de assimilar o conteúdo.

Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 20 de outubro de 2016 com a turma 61, 6°
ano do turno da tarde da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Realizamos a intervenção
fazendo uma explanação teórica sobre o tema reciclagem e sua real importância para o
meio ambiente. 

Logo após foi passado o vídeo "Meio ambiente e reciclagem", que aborda o
tema de forma bem impactante, mostrando as consequências do descaso e a falta de
cuidados com a natureza de uma forma geral. 

Em seguida foi passado o vídeo “HOMEM”, mostrando o efeito do consumismo
desenfreado pelo ser humano. Alguns alunos fizeram comentários sobre a forma de
como é tratada a reciclagem em suas residências.
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Os alunos não foram muito participativos, realizaram poucas perguntas, mas
mostraram interesse pelo tema.

Figura 1: Bolisista-ID perguntando sobre o conhecimento da reciclagem no dia a dia.

Figura 2: Bolisista-ID explicando sobre os 5R.

Figura 3: Alunos aprendendo como reciclar.
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Figura 4: Alunos asssistindo ao vídeo “HOMEM”.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi  realizada na forma de perguntas sobre o conteúdo exposto.
Embora  poucos  alunos  tenham  participado,  estes  demonstraram  entender  que  a
reciclagem é necessária para o meio ambiente em que vivemos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WIKIPÉDIA,  a  enciclopédia  livre.  Reciclagem. Disponível  em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem. Acesso em:  02/11/2016.
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Intervenção

Diálogo sobre drogas

Por Carmem Santos

Plano de Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

Usar drogas já é um fenômeno bastante antigo em se tratando de humanidade,
apesar das consequências pessoais e sociais que elas causam, mais jovens entram
nesse caminho, que para muitos não tem volta. No Brasil não é diferente de outros
paises, pois, o uso das drogas se inicia na passagem da infância para a adolescência, é
um momento de diferenciação em que o adolescente afasta-se da família e adere ao
seu grupo de iguais. E se esse grupo estiver experimentando drogas, o pressiona a
usar também. Muitas vezes usam também por modismo ou mesmo curiosidade.

Droga é qualquer  ingrediente  ou  substância  química,  natural  ou
sintética que provoca alterações físicas e psíquicas numa pessoa. As
drogas  naturais  são  obtidas  em plantas  e  em minerais,  as  drogas
químicas são obtidas em farmácias [...] e drogas sintéticas que são
fabricadas em laboratórios.

As  drogas  circulam  pelo  corpo  e  entram  na  corrente  sanguínea
causando  dependência,  problemas  circulatórios,  cerebrais  e
respiratórios,  compulsão e vários  outros fatores que, iguais  a  estes
citados, podem levar à morte.

Hoje, os principais usuários de drogas são adolescentes de 16 a 18
anos que começam a usá-las por curiosidade, influências, pelo prazer
que elas proporcionam, pelo fácil  acesso e pelo desejo de que elas
resolvam seus problemas (BRASIL ESCOLA, 2016).

Na  atualidade  muitas  famílias  estão  perdendo  o  controle  de  seus  filhos
adolecentes, muitos pelo fato da desinformação, ou mesmo por não saberem como
tratar a problemática das drogas.   

As drogas podem ser administradas oralmente, aspiradas pelo nariz ou
inaladas  até  os  pulmões.  Podem também ser  injetadas  através  da
pele, de uma camada de gordura, músculo ou dentro de uma veia (via
intravenosa). A injeção intravenosa é a via que produz os efeitos mais
rápidos (ANTIDROGAS, 2016). 

Embora a problemática das drogas devesse ser abordada pelos pais, está se
delegando a escola essa tarefa. Cabendo aos professores levar as informações aos
seus alunos sobre os males causados pelas drogas. 

Com as informações por  parte dos professores  espera-se levar  os alunos a
conscientização dos males causados pelas drogas.  E com isso despertar os jovens
para se engajarem na luta contra as drogas.
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HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Saber mais informações sobre drogas;

Conhecer os problemas causados pelas drogas;

Mobilizar uma consciência capaz de tomar decisões corretas;

Entender a gravidade dos problemas causados pelas drogas;

Reconhecer a necessidade de obter informações para também poder repassar a outras
pessoas;

Compreender importância de se dizer não as drogas.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

O que são drogas, como elas agem e do que são feitas;

Conhecimentos sobre os efeitos nocivos das drogas no corpo humano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 A intervenção será realizada no Laboratório de Ciências da Escola, onde será
feita uma explanação com o tema drogas uma realidade em nossos dias.

Iniciaremos a intervenção com uma apresentação de slides com o tema drogas,
com auxílio de data show. Após, será passado dois vídeos: o primeiro "Drogas e seus
efeitos (game da vida)" e o segundo o vídeo "Filme Proerd (programa educacional de
resistência as drogas e a violência)".

Ao  final  da  atividade  será  dada  a  oportunidade  dos  estudantes  realizarem
perguntas sobre o tema e sanar prováveis dúvidas que possam ter surgido no decorrer
da aula.

Registro da Intervenção

Realizou–se a intervenção no dia 28 de outubro de 2016 com as turmas 62 e
63, 6° ano do turno da tarde da E. M. E. F. Presidente João Goulart. Iniciamos a aula
realizando uma explanação teórica sobre o tema drogas e seus efeitos. 

Dando sequência foram passados slides explicando o que são as drogas e os
danos causados no organismo humano (Figuras 1 e 2).

Após passamos dois vídeos: o primeiro "Drogas e seus efeitos  – o  game da
vida" (Figura 3) e o segundo o "Filme Proerd – programa educacional de resistência as
drogas e a violência" (Figura 4).
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Ao término foi  dado a oportunidade de os  alunos fazerem perguntas  sobre
prováveis dúvidas sobre o tema exposto (Figura 5).

Figura 1: Alunos assistindo explicação teórica sobre drogas lícitas.

Figura 2: Alunos assistindo explicação teórica sobre drogas ilícitas.

                       

Figura 3: Alunos assistindo o vídeo: Drogas e seus efeitos – o game da vida.
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Figura 4: Estudantes assistindo o vídeo: Filme Proerd – Programa educacional de
resistência as drogas e a violência.

Figura 5: Estudantes debatendo sobre o tema.

AVALIAÇÃO

A intervenção foi bem proveitosa, os alunos demonstraram ter entendido o real
motivo do tema exposto e o perigo do uso de drogas para a vida de cada um.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil  Escola.  Esclarecimentos  sobre drogas. Disponível  em:
<http://brasilescola.uol.com.br/drogas/esclarecimentos-sobre-drogas.htm>.  Acesso
em: 21/10/16.

Antidrogas.  Drogas. Disponível  em:
<http://www.antidrogas.com.br/oquedrogas.php>. Acesso em:  24/10/16.
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Intervenção

Puberdade Masculina

Por Carmem Santos

Plano de Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

O início da adolescência é o período definido como puberdade. É nesse período
que começam as transformações do corpo e da mente.  O corpo dos adolescentes
começa a produzir hormônios e a preparar-se para gerar filhos.

No menino, as transformações começam um pouco mais cedo, por volta dos
10  aos  13  anos  mas  são  muito  mais  demoradas  que  nas  meninas.  Os
primeiros  sinais  dessa  transformação  são,  basicamente,  o  aumento  no
tamanho dos órgãos genitais, o nascimento da barba e o aparecimento de
pelos na região pubiana,  nas  pernas,  nos braços  e no peito  (WIKIPÉDIA,
2016).

Esse crescimento dos pelos depende da genética e varia muito de pessoa para
pessoa. Além disso, essas mudanças são acompanhadas de modificação da
voz, a qual fica mais grave. O esqueleto se alonga, os músculos se enrijecem,
o tronco e os ombros alargam e a pele se torna muito mais gordurosa, o que
favorece o aparecimento da acne (WIKIPÉDIA, 2016).

A puberdade também mexe com o emocional  e com o comportamento dos
adolescentes, proporcionando mudanças físicas e também psicológicas, podendo estar
feliz em uma hora e chateado e triste em outra, sem que se tenha um motivo real para
isso.

Devido ao fato de que os alunos passam um bom tempo de suas vidas em uma
sala de aula, está se delegando aos professores a tarefa de ensinar e explicar situações
que a um tempo atrás era responsabilidade da família. A escola está se tornando um
veículo  de  aprendizado  também naquilo  que  antes  era  pessoal  e próprio  de  cada
indivíduo. Assim, se faz necessário trabalhar o tema puberdade masculina em sala de
aula,  visto  que,  muitas  vezes  os  alunos  não  conseguem  tirar  suas  dúvidas  em
conversas com a família e a informação obtida de amigos pode não ser correta. Há o
fato, de que algumas famílias se preocupam em conversar sobre puberdade com as
meninas e esquecem que os meninos também precisam de orientação, tornando-se
necessário que a escola forneça estas informações.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Conhecer o próprio corpo, reconhecendo os sintomas da puberdade;

Compreender a puberdade como fator de mudanças fisiológicas e biológicas;

Entender que o  corpo torna-se maduro e o adolecente fica capacitado a gerar filhos.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Os fatores que desencadeiam a puberdade ;

Os sintomas da puberdade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO

A intervenção será realizada somente com os meninos das turmas 61, 62 e 63
do 6º ano, em uma única sala de aula.

Iniciaremos  a  intervenção  com  explicações  introdutórias  sobre  o  assunto
puberdade. 

Em  seguida  serão  passados  slides  sobre  puberdade  masculina.  E  dando
sequência  serão  passados  os  seguintes  vídeos:  A  adolescência  e  seus  problemas,
Animação Vlog sobre a puberdade e Puberdade em um minuto.

Após essas informações, será passada uma caixa, onde os alunos depositarão
perguntas e dúvidas que serão esclarecidas pela bolsistas.

Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada do dia 03 de novembro de 2016, com as turmas 61,
62 e 63,  6 º anos da E.M.E.F. Presidente João Goulart.  

Foi  feita  uma  explicação  introdutória  sobre  o  assunto  puberdade.  Dando
sequência passamos slides sobre puberdade masculina (Figuras 1 e 2).

 Após passamos os seguintes  vídeos:   :   Primeiro  -  A  adolescência e  seus
problemas,  (Figura  3).   Segundo -  Animação  Vlog sobre a  puberdade,(Figura  4).
Terceiro – Puberdade em um minuto. 

Logo em seguida foram recolhidas as perguntas, que foram respondidas  pela
bolsista, afim de sanar  todas as dúvidas sobre o tema puberdade.

A  intervenção  foi  bem  proveitosa,  mesmo  os  alunos  não  sendo  muito
participativos  e  realizando  poucas  perguntas,  devido  ao  fato  dos  meninos  não
gostarem muito de expor esse tipo de tema. No entanto, eles demonstraram interesse
e falaram que a puberdade deve ser trabalhada na escola.
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Figura 1: Bolsista-ID explicando sobre puberdade.

Figura 2: Alunos assistindo a explicação sobre puberdade.
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Figura 3: Alunos assistindo o vídeo: A adolescência e seus problemas.

Figura 4: Alunos assistindo o vídeo: Animação  Vlog sobre a puberdade.

AVALIAÇÃO

Os alunos  demonstraram ter  entendido  o  objetivo  em questão.  Tanto,  que
houve aluno falando que a informação chegou na hora certa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WIKIPÉDIA,  a  enciclopédia  livre.  Puberdade. Disponível  em:
<https://pt.wikipedi  a.org/wiki/Puberdade>. Acesso em: 14/11/16.
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Intervenção

Passeio Associação de Catadores Sepé Tarajú

Projeto Minuano
Por Carmem Santos

Plano de intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

A necessidade da reciclagem já é uma realidade em todos os países do mundo,
devido ao consumo desenfreado pelo ser humano. Com isso fez se necessário uma
conscientização ecológica  a  partir  dos meios  de comunicação e principalmente nas
escolas onde o aluno leva as informações obtidas para a família e comunidade.

Reciclagem é  o  processo  de  transformação  de  um  material,  cuja  primeira
utilidade terminou,  em um novo produto  igual  ou  sem relação  com o anterior.  O
material que foi transformado é chamado de reciclado. É importante não confundir o
conceito de reciclagem com reutilização, visto que na reutilização o material  não é
transformado em um novo produto. Ao reutilizar um produto, podemos aplicá-lo na
mesma função ou em outras funções, um exemplo é o uso de garrafas como objetos
de decoração (infoescola).

O aumento acelerado da população e industrialização causa aumento na produção
de lixo. O processo de reciclagem contribui significativamente com a diminuição da
quantidade de lixo e dos impactos causados pelos resíduos no meio ambiente, como a
poluição do solo, água e ar. Além disso, a reciclagem reduz a retirada de matérias
primas da natureza que seriam usadas para a produção de novos produtos, colabora
com a limpeza e saúde pública e gera empregos (infoescola).

A  partir  da  década  de  1980,  a  produção  de  embalagens  e  produtos
descartáveis  aumentou  significativamente,  assim  como  a  produção  de  lixo,
principalmente nos países desenvolvidos. Muitos governos e ONGs estão cobrando de
empresas  posturas  responsáveis:  o  crescimento  econômico  deve  estar  aliado  à
preservação do meio ambiente. Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo
e  reciclagem  de  alumínio  e  papel,  já  são  comuns  em  várias  partes  do  mundo
(suapesquisa.com).

No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera
riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta
reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do
ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos
de produção (suapesquisa.com).

Um outro benefício da reciclagem é a quantidade de empregos que ela tem gerado
nas grandes cidades. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e
conseguindo renda para manterem suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e
alumínio já é uma boa realidade nos centros urbanos do Brasil (suapesquisa.com).
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Na cidade de são Gabriel existe a associação de catadores Sepé Tiarajú mantida
pela ONG Planeta vivo que recebe patrocínio da Petrobrás e do governo federal através
do projeto Minuano. 

Fundada no ano de 2012 através do projeto Minuano a associação desempenha
um trabalho muito importante na reciclagem de resíduos de lixo em nossa cidade. 
           A associação recolhe materiais recicláveis nos quatro maiores bairros de São
Gabriel,  sendo eles Independência, Cidade Nova, Mariana e Trindade. Enquanto os
materiais estão sendo recolhidos por uma equipe de catadores, outra equipe fica no
galpão  fazendo  a  triagem  dos  materiais  que  já  foram  recolhidos.  Os  catadores
procuram conscientizar a população para que os materiais cheguem até o galpão da
reciclagem selecionado e limpo. 

No dia 31/03/17 a E.M.E.F. Presidente João Goulart, compareceu pela parte da
manhã com os alunos da turma 40 quarto ano. Com a finalidade de que seus alunos
pudessem ver o trabalho que está sendo feito em São Gabriel com o material recolhido
em nossa comunidade.

No inicio os alunos tiveram uma introdução pela representante dos catadores
do que é reciclagem por que ela é importante para nossa cidade e para o planeta.
Foram  demonstrados  como  funciona  os  maquinários  utilizados  para  que  todo  o
material seja organizado e compactado para que possa ser enviados para a indústria
de reciclagem. 

Perceberam que ainda falta maquinário, pois o trabalho ali realizado poderia ser
bem mais rápido com o auxilio de maquinas de grande porte. O que amenizaria o
esforço braçal exigido pelos catadores que no caso são na maioria do sexo feminino. 

Os estudantes  puderam ver  como os catadores  separam os materiais  como
papelão, garrafas pet, e todo tipo de materiais  de plástico, embalagem, dentre outros.

No final do passeio os estudantes fizeram várias perguntas relacionadas com o
funcionamento  dos  maquinários  e  demonstraram  ter  aprendido  bastante  sobre
reciclagem e sua real importância para a cidade de São Gabriel. No retorno para a
escola a maioria demonstrou a preocupação com o lixo que fica jogado pelas calçadas
e ruas de nossos bairros.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Chamar  a  atenção  dos  alunos  para  importância  da  reciclagem  no  meio
ambiente em que vivemos.

Compreender que os seres humanos precisam viver em harmonia com o meio
ambiente de uma forma  integrada com a natureza e não contra ela.

Desenvolver com os estudantes um interesse coletivo, promovendo o desejo da
criação de ambientes humanos sustentáveis em equilíbrio com a natureza.

Explicar aos alunos a importância da reciclagem de como cada um de nós pode
fazer para ajudar a preservar a matéria prima do planeta. Uma vez que a matéria
prima é um bem não renovável e, portanto pode acabar. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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       A importância do cuidado com o meio ambiente em que vivemos através da
reciclagem;
      Como podemos mudar nossos hábitos para melhorar a vida no planeta;
      Que devemos começar a fazer por nós mesmos e incentivar os outros a prática da
reciclagem;  começando  pelo  descarte  correto  de  nosso  lixo,  pela  separação  de
materiais que possam ir direto para a coleta seletiva.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos serão levados a um passeio,  para visualizar o trabalho de reciclagem
do lixo na associação de catadores Sepé tiarajú na cidade de São Gabriel. 

Onde receberão as informações de como é realizada a coleta seletiva do lixo
em nossa cidade. Bem como a real importância da reciclagem para o meio ambiente
onde toda a comunidade de nossos bairros deveria ser preparada para colaborar com a
coleta seletiva.

Também aprenderão sobre o maquinário ali disponibilizado aos catadores, para
que  sejam realizados  trabalhos  que  requerem muito  esforço  braçal,  bem como  a
compactação de todo o material reciclável.

 Registro da Intervenção
 

A intervenção foi realizada no dia 31 de Março de 2017, com a turma 40, do
4º  ano  da  E.M.E.F.  Presidente  João  Goulart.  Os  alunos  foram levados  ao  passeio
caminhando até o local, uma vez que a associação dos Catadores Sepé Tiarajú fica
próxima a escola João Goulart. 

Iniciamos  o  passeio  com a  visualização  dos  materiais  que  no  momento
estavam  sendo  separados  por  categoria  pelas  catadoras  que  estavam  no  Galpão
(Figura 1).

    Foi realizada uma breve explanação pela responsável  da associação, da
importância da reciclagem para o meio ambiente e o planeta como um todo  ( Figura
2).

   Após os alunos visualizaram como fica o material selecionado e compactado
para ser enviado a indústria da reciclagem (Figura 3).  

Na sequência foi demonstrando como funciona o processo de prensagem e
empilhamento de todo o material compactado pelas maquinas ali utilizadas para esse
fim.   Após  nos  despedimos  dos  catadores  da  Associação  e  retornamos  à   escola
(Figura 4 e 5 ).
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Figura 1: Catadoras separando os materiais

Figura 2: Imagem com a representante da Associação,  senhora Otilia Machado, após
uma explanação sobre reciclagem.
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Figura 3: Visualização dos materiais selecionados e compactados.

Figura  4 e 5: Imagem em frente galpão de reciclagem e despedida dos catadores da 
Associação.
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AVALIAÇÃO

O passeio  foi  bem proveitoso,  os  estudantes  puderam ver  como é possível
inserir novos hábitos em nosso cotidiano. Promovendo uma reeducação ambiental  a
partir da reciclagem e com isso diminuindo a utilização de nossos recursos naturais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFOESCOLA.COMhttp://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem/Acesso em 
02/04/17

SUAPESQUISA.COM  http://www.suapesquisa.com/reciclagem/ acesso em 02/04/17
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Intervenção

Maquete de um Aterro Sanitário – Aprendendo pela Arte

 Por Carmem Santos

Plano de intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

Aterro  sanitário  é  um  sistema  de  descarte  de  resíduos  sólidos  que  utiliza
técnicas  buscando  minimizar  os  impactos  que  o  lixo  provoca  na  natureza.   A
implementação  deste  sistema,  objetiva  diminuir  o  impacto  do  lixo  no  mundo,
sobretudo da contaminação do solo, água e ar.

Estima-se que o Brasil possui cerca de 1.700 aterros sanitários, em que o solo é
preparado para que o lixo não prejudique o meio ambiente, não cause mau cheiro,
poluição visual ou a proliferação de animais (Meio- ambiente 2012).

O aterro sanitário é uma área licenciada por órgãos ambientais, destinadas a
receber os resíduos sólidos urbanos, basicamente lixo domiciliar, de forma planejada,
onde  o  lixo  é  compactado  e  coberto  por  terra,  formando  diversas  camadas
(Significados). 

A decomposição do lixo produz metano, gás carbônico e outros gases poluentes
que intensificam o aquecimento global. Um aterro sanitário reduz a poluição, colabora
para a redução da emissão de gases de efeito estufa, evita odores desagradáveis, gera
energia  e  pode  ser  uma  fonte  de  receita  por  meio  de  créditos  de  carbono
(Significados).

Mesmo com esses cuidados, o aterro sanitário pode ocasionar muito problemas
ambientais.  No entanto, ele é uma alternativa mais sustentável que o lixão (Toda
matéria).

 Como funciona um aterro sanitário?

Um aterro sanitário adequado aos padrões de mecanismo de desenvolvimento
limpo obedece ao seguinte processo:

1 – O solo é compactado para dar firmeza ao aterro que receberá uma camada de
polietileno de alta densidade, por baixo e pelos lados, que impede o contato entre os
detritos e o subsolo e por cima quando ele estiver cheio.

2 – Na base, as camadas de geotêxtil (tela de tecido com betume, semipermeável),
brita e areia, permitem a drenagem do chorume.
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3 – O lixo é depositado em camadas no aterro sanitário, periodicamente intercaladas
por camadas de terra.

4 – Os gases produzidos pela decomposição do lixo são captados e levados por dutos a
uma usina geradora de energia

5 – Na usina, os gases entram em combustão e movem geradores, que produzem
energia elétrica. Não há emissão de metano e pouca de dióxido de carbono.

6 – O chorume (líquido que escorre do lixo) vai para tratamento. Separada a água, os
resíduos sólidos voltam para o aterro sanitário.

Desvantagens do aterro sanitário

O aterro  sanitário  recebe severas  críticas  porque não têm como objetivo  o
tratamento  ou  reciclagem  dos  materiais  presentes  no  lixo  urbano.  Os  aterros
funcionam como armazenamento do lixo no solo, ocupando espaços cada vez mais
escassos,  porém  é  uma  saída  para  o  descarte  disciplinado  dos  resíduos  sólidos
(significados).

Vantagens do aterro sanitário

 Menor impacto ambiental;

 Redução da liberação de metano na atmosfera;

 Conversão dos gases em fontes de energias renováveis;

 Geração de energia com motores a gás (toda matéria).

No dia 19/06/2017 foi construído uma maquete de um aterro sanitário com a
turma 61 da  E.M.E.F. Presidente João Goulart, tendo como a finalidade dos alunos
participarem da  mostra  pedagógica,  artística  e  cultural  em sua  escola  e  com isso
poderem demonstrar o seu aprendizado referente aos conteúdos propostos em forma
de arte. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Construir com os estudantes uma maquete de um aterro sanitário e levá-los, a
aprendizagem de conteúdos referente ao ano que estão cursando;

Chamar a atenção dos alunos para a conscientização ecológica, e a importância
da redução do lixo no nosso cotidiano;

Compreender que os seres humanos precisam viver em harmonia com o meio
ambiente de uma forma integrada com a natureza e não contra ela.

Mostrar  a  comunidade  escolar,  bem  como  os  demais  visitantes  da  mostra
pedagógica como funciona um aterro e sua importância.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 A importância do cuidado com o meio ambiente em que vivemos através da
redução de lixões a céu aberto;

Como podemos mudar nossos hábitos para melhorar a vida no planeta;

Devemos começar a fazer por nós mesmos e incentivar as pessoas a prática da
redução do lixo principalmente do lixo orgânico que possui outra finalidade como a
compostagem. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos serão divididos em seis grupos, será solicitado que tragam materiais
para a construção da maquete.

O aterro sanitário deverá ser realizado conforme instruções contidas no livro de
apoio que a turma utiliza.

O aterro sanitário que se destacar, será escolhido para ser exposto na mostra
pedagógica, que ocorrerá na escola.

Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 19/06/2017, com a turma 61 do 6º ano,  da
E.M.E.F. Presidente João Goulart. 

 Onde foram construídas maquetes de aterro sanitário,  (  Figuras 01 e 02 ),
tendo  como finalidade dos alunos o reforço da aprendizagem e a participação da
mostra  pedagógica  em  sua  escola  ,  destacando  a  importância  da  preservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Foi escolhida a maquete que mais se destacou, por ser a mais completa de
acordo com as instruções seguidas pelos alunos ( Figura 03 ).
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Figuras 01 e 02

Figura 03
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AVALIAÇÃO

Será avaliado a aprendizagem dos estudantes, bem como a correta confecção
da maquete, o interesse e a participação na referida atividade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/aterros-sanitarios-protegem-meio-
ambiente-de-contaminacao Acesso em 12/06/2017

https://www.significados.com.br/aterro-sanitario/ Acesso em 12/06/2017

https://www.todamateria.com.br/aterro-sanitario/ Acesso em12/06/2017
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INTERVENÇÃO

Lixo

Por Carmem Santos

Plano da Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

Antes  da  Primeira  Revolução  Industrial,  o  lixo  produzido  nas  cidades  era
composto basicamente por elementos orgânicos, além disso, o número de habitantes
era  menor,  assim como os  centros  urbanos,  os  moradores  apenas  enterravam os
resíduos no próprio quintal. Sanitariamente essa ação era positiva, pois correspondia a
uma  medida  preventiva  contra  a  dispersão  de  doenças,  evitando  a  presença  de
animais hospedeiros, como ratos, baratas moscas, dentre outros (Mundo Educação).

Com o advento da revolução industrial o homem passou a consumir mais, e
com isso produzir mais lixo, mas não parou por aí, pois a cada novo produto que era
lançado no mercado outro era descartado por não satisfazer mais as necessidades das
pessoas. E uma das formas de fazer com que o individuo tornasse esse consumidor,
até mesmo compulsivo, foram os meios de comunicação como a televisão, que a cada
dia lançava novos produtos a fim de chamar a atenção de novos consumidores e isso
acontece ainda nos dias atuais.

No  Brasil  são  produzidas,  diariamente,  cerca  de  250  mil  toneladas  de  lixo.
Sendo que a cidade de São Paulo é a maior produtora de resíduos, com cerca de 19
mil toneladas por dia (Sua Pesquisa).

Com o crescimento populacional no Brasil nas últimas décadas, principalmente
nos  grandes  centros  urbanos,  o  destino  do  lixo  tornou-se  um  grande  problema
ambiental  e  de  saúde  pública.  Todas  as  cidades  enfrentam  diversos  tipos  de
problemas, quanto maior a cidade mais as adversidades são acentuadas. Diante dessa
afirmativa, um dos problemas que mais se destaca é a questão do lixo, principalmente
o sólido. 

Diariamente as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo e grande parte
desses detritos não são processados, ou seja, o excedente vai sendo armazenado em
proporções alarmantes. O problema cresce gradativamente, devido o elevado número
de  pessoas  no  mundo  e  o  grande  estímulo  ao  consumo  presente  nas  sociedades
capitalistas (Mundo Educação).  

Nos municípios que dispõem de coleta de lixo, esse é deslocado para um lugar
específico  denominado de lixão,  onde ficam concentradas enormes quantidades de
detritos  que  se  encontram  a  céu  aberto.  Esses  lugares  possuem  uma  paisagem
degradada  e  é  um  ponto  de  concentração  de  doenças  e  mau  cheiro,  não  é
recomendável o contato humano nesse ambiente por causa da insalubridade, porém
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existem também os aterros sanitários, lugares destinados a armazenar o lixo, nesse
caso os resíduos são enterrados e compactados. (Mundo Educação).  

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Despertar a conscientização ambiental nos alunos;

Compreender que as necessidades humanas devem ser supridas de maneira
integrada com a natureza e não contra ela;

Desenvolver  com  os  estudantes  um  interesse  coletivo,  visando  a
conscientização  da  população  para  o  consumismo  exagerado,  incentivando  a
reutilização de produtos que antes seriam descartados na natureza.

Explicar  aos alunos  a  importância  da reciclagem e a  finalidade  de evitar  a
retirada de matérias prima do meio ambiente,  uma vez que esses recursos não são
renováveis;

Incentivar o descarte de materiais orgânicos nas próprias residências, uma vez
que  o  mesmo  pode  ser  reutilizado.  Fazendo  o  uso  de  composteiras  para  a
transformação em adubo orgânico, para aproveitamento em hortas e Jardins.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Conscientização ecológica, despertado a atenção para o consumismo exagerado
que está afetando o meio ambiente;

A importância do cuidado com o meio ambiente em que vivemos;

Como podemos mudar nossos hábitos para melhorar a vida no planeta;

Devemos começar a fazer a nossa parte e incentivar os outros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será realizada uma intervenção, com o tema lixo, com o uso de data show,
para a apresentação de slides e vídeos sobre o conteúdo. 

A aula será dividida em duas etapas onde na primeira serão apresentados slides
onde será explicado o seu conteúdo. 

Após os slides os alunos assistirão ao vídeo que mostra o consumismo humano
e logo após um documentário sobre reciclagem e o meio ambiente.
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Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 30 de junho de 2017, com a turma 62 do 6º
ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Iniciou-se a aula com uma explanação teórica
sobre o que é o lixo (Figura 1). Dando seguimento a aula com a exposição de slides,
com o conteúdo que relata sobre os diversos tipos de lixos produzidos pelo homem e
seu destino final (Figura 2).

Logo  após  foi  apresentado  dois  vídeos:  o  primeiro  intitulado  O  Homem,
demonstrando o efeito do consumismo humano a longo prazo e suas consequências
(Figura 3).  O segundo um documentário, reciclagem e o meio ambiente. Os alunos
foram  participativos  fazendo  comentários  sobre  os  tipos  de  lixo  e  as  formas  de
descarte na natureza.

Figura 1: Explanação sobre o que é o lixo.

Figura 2: Explicação sobre aterro sanitário.
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Figura 3: Vídeo O homem

AVALIAÇÃO

Os  alunos  demonstraram  compreender  a  importância  da  redução  do
consumismo exagerado e também a importância da reutilização de materiais que antes
seriam jogados fora, reduzindo assim o impacto ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/destino_lixo.htm:  Acesso  em
30/05/2017

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-lixo.htm:  Acesso  em
30/05/2017
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NOTÍCIA

Semana do Meio Ambiente: Caça ao tesouro

Por Carmem Santos

No dia 03 de junho, realizou-se uma atividade Caça ao tesouro, sobre o meio
ambiente, com as turmas dos 3º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Presidente João Goulart, com o intuito de demonstrar a importância da preservação do
meio ambiente.

Antes de convidar as turmas para participar da atividade espelhamos envelopes
por  toda  a  região  da  quadra  da  Escola,  para  que  os  alunos  encontrassem esses
envelopes no decorrer do jogo. Logo em seguida dividimos os estudantes em filas,
separando-os por turma e demos a missão para busca.

Após os alunos encontrarem todos os envelopes, abriu-se cada um deles e leu-
se cada frase,  perguntando se a  afirmativa  era  positiva  ou  negativa  para  o  meio
ambiente. Ao término das perguntas, foi construído um cartaz dividido em duas partes:
lado positivo e negativo. Cada frase foi colocada no lado correto do cartaz (Figura 1).

A  atividade  foi  bem  significativa,  visto  que  os  estudantes  participaram  e
souberam responder corretamente as perguntas.

         

Figura 1: Turmas dos 3°anos após a realização da atividade com a confecção do
cartaz.
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Notícia

Reciclar

Por Carmem Santos

No dia 11 de julho de 2016, realizou se uma intervenção com as turmas dos 3°
e  2°  anos  da  E.M.E.F.  Presidente  João  Goulart.  Com  o  tema  a  Importância  da
Reciclagem. O objetivo foi demonstrar que a reciclagem é fundamental para proteger o
meio ambiente e o planeta.

Iniciamos a aula realizando uma explanação teórica sobre o tema, em seguida
foi passado o vídeo com a historinha “Turma da Mônica em: Um plano para salvar o
planeta” com ações coletivas e individuais (Figura 1).

Após o vídeo foi realizada uma prática com o descarte correto dos resíduos em
lixeiras com as cores correspondentes aos mesmos (Figura 2), com a finalidade de
observar os conhecimentos adquiridos.

Os alunos foram participativos e souberam descartar os materiais nas lixeiras
de cores correspondentes aos mesmos.

Figura 1: Turmas dos 3° e 2° anos assistindo o vídeo.
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Figura 2: Alunos fazendo o descarte correto de materiais recicláveis nas lixeiras
de cores correspondentes aos mesmos.
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Notícia

Mural do Mês de Junho

Por: Carmem Santos

O mural do PIBID da E.M.E.F Presidente João Goulart para o mês de junho de
2016 (Figura  1)  abordou o tema Semana do Meio Ambiente,  afim de promover  a
conscientização ambiental por parte dos alunos do ensino fundamental.

O Dia Mundial  do  Meio Ambiente começou a ser  comemorado no dia  05 de
junho, após uma conferência em Estocolmo na Suécia, no ano de 1972, realizada pela
Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas,  com o  objetivo  de  promover  atividades  de
proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e governos de
cada país para os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente.

O mural foi construído com imagens demonstrando a realidade atual, a forma
como nosso planeta está sendo poluído, com a produção excessiva de lixo. Também
imagens de como podemos proteger e ajudar o meio ambiente plantando arvores,
reflorestando e reciclando nosso lixo de forma correta. São ações que podemos realizar
para ajudar a proteger o meio ambiente, o qual fazemos parte.   
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 Figura 1: Mural de junho
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Notícia

Passeio dia do Biólogo

Por Carmem santos 

No dia 15 de setembro de 2016 foi realizada uma visita à Chácara das Flores
(Figura 1) com a turma 61, 6º ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart.

Iniciamos o passeio com a visualização da casa com telhado verde onde os
alunos  puderam ver  com detalhes  essa  construção,  inclussive  subiram no  telhado
projetado  para  essa  finalidade  (Figura  2).  Dando  sequência  ao  passeio,  foram
demonstradas  as  edificações  da  chácara,  onde  o  proprietário  destacou  que  suas
contruções são feitas com materiais reciclados. Após foi visitada a produção de mudas,
que são vendidas em uma floricultura administrada pela família.

Na  sequência  foi  demostrado  a  compostagem  para  a  produção  de  humus
utilizado no cultivo das mudas. Foi visualizado o trabalho na reformulação da horta em
mandala.  Ao  final  da  visitação,  os  estudantes  puderam  ver  um  biodigestor,
equipamento utilizado no reaproveitamento de detritos para geração gás e adubo.

Após a visita os alunos foram liberados pelo proprietário para fazerem uma
recreação nos briquedos construídos com material reciclado ou com matéria prima não
industrializada, ali existentes (Figuras 3 e 4).

O passeio  foi  bem proveitoso,  os  estudantes  puderam ver  como é possível
inserir novos hábitos em nosso cotidiano. Promovendo uma reeducação ambiental  de
recriar um ambiente sustentável, a partir de um local improdutivo.

Figura 1: Estudantes no ônibus.
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Figura 2: Alunos em cima do telhado verde.

        

Figura 3: Alunos em momento de recreação. 

     

Figura 4: Alunos em recreação nos brinquedos reciclados. 
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Notícia

Reciclagem

Por Carmem Santos

A intervenção foi realizada no dia 20 de outubro de 2016 com a turma 61, 6ª 
ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart, com o tema reciclagem e o meio ambiente 
(figura 1,2,3). 

Logo após foi passado o vídeo Meio ambiente e reciclagem que aborda o tema
de  forma  bem impactante,  mostrando  as  consequências  do  descaso  e  a  falta  de
cuidados com a natureza de uma forma geral. 

Em seguida foi passado o vídeo “HOMEM”, mostrando o efeito do consumismo
desenfreado pelo ser humano (figura 4). Alguns alunos fizeram comentários sobre a
forma de como é tratada a reciclagem em suas residencias. 

Figura 1: Perguntando sobre o conhecimento da reciclagem no dia a dia.

Figura 2: Iniciando a explicação sobre os 5R
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Figura 3: Alunos aprendendo como reciclar

Figura 4: Alunos asssistindo vídeo
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Notícia

Drogas

Por Carmem Santos

A intervenção foi realizada no dia 28 de outubro de 2016, com as turmas, 62 e
63 do 6° ano da E. M. E. F. P. João Goulart.  Onde Iniciamos a aula realizando uma
explanação teórica sobre o tema drogas e seus efeitos. 

Dando sequência foi passado um slaide, explicando o que são as drogas e os
danos causados no organismo humano (figuras 1 e 2).

Após foi passado dois vídeos: o primeiro drogas e seus efeitos (game da vida),
(figura 3) eo segundo vídeo o filme proerd (programa educacional de resistência as
drogas e a violência), (figuras 4 e 5).

Ao terminio foi  dado a oportunidade de os alunos fazerem perguntas sobre
prováveis dúvidas sobre o tema exposto.

                           

Figuras 1 e 2 : Alunos assistindo slide sobre drogas.

Figura 3 : Alunos assistindo o vídeo (Drogas e seus efeitos – o game da vida).
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Figuras 4 e 5 : Estudantes assistindo o vídeo (Filme Proerd – Programa educacional de
resistência as drogas e a violência).
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Notícia

Puberdade masculina

Por Carmem Santos

A intervenção foi realizada do dia 03 de novembro de 2016, com as turmas 61,
62 e 63,  6 º anos da E.M.E.F. Presidente João Goulart.  

Foi  feita  uma  explicação  introdutória  sobre  o  assunto  puberdade.  Dando
sequência Passamos slides sobre puberdade masculina (Figuras 1 e 2).

 Após passamos os seguintes vídeos: A adolescência e seus problemas (Figura
3), Animação Vlog sobre a puberdade (Figura 4) e Puberdade em um minuto. 

Logo em seguida recolhemos as perguntas, que foram respondidas pela bolsista
afim de sanar todas as dúvidas sobre o tema puberdade.

A intervenção foi  bem proveitosa,  os  alunos demonstraram ter  entendido o
objetivo em questão. Tanto, que houve aluno falando que a informação chegou  na
hora certa.

Figura 1: Bolsista-ID explicando sobre puberdade.
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Figura 2: Alunos assistindo a explicação sobre puberdade.

Figura 3: Alunos assistindo o vídeo: A adolescência e seus problemas.

66

^



Figura 4: Alunos assistindo o vídeo: Animação  Vlog sobre a puberdade.
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NOTÍCIA

Passeio associação catadores Sepé Tiarajú 

(Projeto Minuano)

Por Carmem Santos

Na cidade de são Gabriel existe a associação de catadores Sepé Tiarajú mantida

pela ONG Planeta vivo que recebe patrocínio da Petrobrás e do governo federal através

do projeto Minuano. 

A associação recolhe materiais recicláveis nos quatro maiores bairros de São

Gabriel,  sendo eles Independência, Cidade Nova, Mariana e Trindade. Enquanto os

materiais estão sendo recolhidos por uma equipe de catadores, outra equipe fica no

galpão  fazendo  a  triagem  dos  materiais  que  já  foram  recolhidos.  Os  catadores

procuram conscientizar a população para que os materiais cheguem até o galpão da

reciclagem selecionado e limpo. 

No dia 31 de Março de 2017, realizamos um passeio com a turma 40 do 4º

ano da E.M.E.F.  Presidente João  Goulart,  a  Associação  de  Catadores  Sepé Tiarajú

(Projeto  Minuano).  Iniciamos  o  passeio  com  a  visualização  dos  materiais  que  no

momento  estavam  sendo  separados  por  categoria  pelas  catadoras  da  associação

(Figura 1).

Foi  realizada  uma  breve  explanação  pela  representante  da  associação,

Senhora  Otilia  Machado  da  importância  da  reciclagem para  o  meio  ambiente  e  o

planeta como um todo ( Figura 2).

Após os alunos visualizaram como fica o material selecionado e compactado

para ser enviado a indústria da reciclagem (Figura 3).  

Na sequência foi demonstrado como funciona o processo de prensagem e

empilhamento de todo o material compactado pelas máquinas ali utilizadas para esse

fim.

 Após o reconhecimento do local e seu funcionamento os alunos tiveram a

oportunidade  de  se  pesar  na  balança  da  associação.  Alguns  se  pesaram  juntos,

aproveitando  o  momento  de  descontração  que  lhes  foi  proporcionado.  Logo  em

seguida todos se despediram dos funcionários e de sua representante e voltamos para

a escola (Figura 4 e 5). 
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O passeio  foi  bem proveitoso,  os  estudantes  puderam ver  como é possível

inserir novos hábitos em nosso cotidiano. Promovendo uma reeducação ambiental a

partir da reciclagem e com isso diminuir a utilização de nossos recursos naturais.

Figura 4: Catadoras separando os materiais

Figura 5: Imagem com a representante da Associação,  senhora Otilia Machado, após
uma explanação sobre reciclagem.
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Figura 6: Visualização dos materiais selecionados e compactados.

Figura  4 e 5: Imagem em frente galpão de reciclagem e despedida dos catadores da 
Associação.
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NOTÍCIA

Maquete de um Aterro Sanitário – Aprendendo pela Arte

Por Carmem Santos

Aterro  sanitário  é  um  sistema  de  descarte  de  resíduos  sólidos  que  utiliza
técnicas  buscando  minimizar  os  impactos  que  o  lixo  provoca  na  natureza.   A
implementação  deste  sistema,  objetiva  diminuir  o  impacto  do  lixo  no  mundo,
sobretudo da contaminação do solo, água e ar.

Estima-se que o Brasil possui cerca de 1.700 aterros sanitários, em que o solo é
preparado para que o lixo não prejudique o meio ambiente, não cause mau cheiro,
poluição visual ou a proliferação de animais (Meio- ambiente 2012).

A intervenção foi realizada no dia 19/06/2017, com a turma 61 do 6º ano, da
E.M.E.F. Presidente João Goulart.

 Onde foram construídas maquetes de aterro sanitário, ( Figuras 01 e 02 ),
tendo como a finalidade dos alunos participarem da mostra pedagógica, artística e
cultural em sua escola e com isso poderem demonstrar o seu aprendizado referente
aos conteúdos propostos em forma de arte. 

Foi  escolhida para participar da mostra pedagógica a maquete que mais se
destacou ( Figura 03 ), por ser a mais completa de acordo com as instruções seguidas
pelos  alunos.  A  avaliação  foi  realizada  pela  participação  dos  estudantes  e
aprendizagem  referente  a  importância  da  instalação  de  aterros  sanitários  para  a
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. 
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Figuras 01 e 02

Figura 03
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NOTÍCIA

Lixo

Por Carmem Santos

Com o crescimento populacional no Brasil nas últimas décadas, principalmente
nos  grandes  centros  urbanos,  o  destino  do  lixo  tornou-se  um  grande  problema
ambiental  e  de  saúde  pública.  Todas  as  cidades  enfrentam  diversos  tipos  de
problemas, quanto maior a cidade mais as adversidades são acentuadas. Diante dessa
afirmativa, um dos problemas que mais se destaca é a questão do lixo, principalmente
o sólido. 

Diariamente as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo e grande parte
desses detritos não são processados, ou seja, o excedente vai sendo armazenado em
proporções alarmantes. O problema cresce gradativamente, devido o elevado número
de  pessoas  no  mundo  e  o  grande  estímulo  ao  consumo  presente  nas  sociedades
capitalistas (Mundo Educação).  

A intervenção foi realizada no dia 30 de junho de 2017, com a turma 62  do 6º
ano da E.M.E.F. Presidente João Goulart. Iniciou-se a aula com uma explanação teórica
sobre o que é o lixo (Figura 1).  Dando seguimento a aula com a exposição de slides,
com o conteúdo que relata sobre os diversos tipos de lixos produzidos pelo homem e
seu destino final (Figura 2).

Logo  após  foi  apresentado  um vídeo  intitulado  o  homem,  demonstrando  o
efeito do consumismo humano a longo prazo e suas consequências ( figura 3 ). Em
seguida  um  documentário,  reciclagem  e  o  meio  ambiente.  Os  alunos  foram
participativos fazendo comentários sobre os tipos de lixo e as formas de descarte na
natureza.

 

Figura 1: Explanação sobre o que é o lixo.
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Figura 2: Explicação sobre aterro sanitário.

Figura 3: Vídeo O Homem
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NOTÍCIA

Mural do mês de Abril 

Dia nacional da conservação do solo.

Por Carmem Santos 

O solo é um recurso que dá sustentação à existência de todo ser vivo na Terra,

é o resultado do intemperismo de rochas por agentes físicos, químicos e biológicos,

como a ação de chuvas, de ventos e seres vivos. Abrigo para diversos seres, como

minhocas, fungos e micro-organismos, é dele que brota uma ampla vegetação, capaz

de formar  paisagens  distintas  e  permitir  a  sobrevivência  de diversas  espécies  que

interagem entre  si  e  com o ambiente.  Graças ao solo,  temos fontes  de alimento,

matéria-prima para vários fins, reciclagem de matéria orgânica, filtração e abrigo de

água, dentre outros.

O mural do PIBID da E.M.E.F Presidente João Goulart para o mês de Abril de

2017  (Figura  1)  abordou  o  tema  conservação  do  solo,  afim  de  promover  a

conscientização ambiental por parte dos alunos do ensino fundamental. O dia15 de

Abril foi escolhido como o Dia Nacional da Conservação do Solo.

Essa  data  foi  escolhida  em homenagem ao  nascimento  de  Hugh  Hammond

Bennett (15 de Abril de 1881 – 7 de Julho de 1960), considerado o pai da conservação

dos solos nos Estados Unidos.

No Brasil, o Dia Nacional da Conservação do Solo foi instituído em 1989. A data

é dedicada à  reflexão sobre a conservação e utilização dos solos,  para viabilizar  a

manutenção e a melhoria da capacidade produtiva, aumentando de forma sustentável a

produção de alimentos, sem degradação.
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Figura1: mural de abril
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CONCLUSÃO

Participar do PIBID está me proporcionando a oportunidade de aprender mais
sobre  a  profissão  de  professor.  São  muitos  desafios  a  serem  vencidos,  porém  ao
superarmos  esses  desafios  temos  a  certeza  de  que  futuramente,  ao  concluirmos  a
licenciatura,  vamos  nos  tornar  professores  ainda  melhores.  A experiência  dentro  do
ambiente escolar nos agrega conhecimento, que na universidade não seriam possíveis.

Pude  observar  que  apesar  dos  professores  serem  mal  reconhecidos  e  mal
remunerados, continuam a prática de seus trabalhos com muita dedicação e aplicação.
Esse  comprometimento  dos  educadores  estimula-me  a  continuar  meus  estudos,  para
então vir fazer parte dessa classe que não se deixa abater apesar das dificuldades por
eles encontradas.

É bom ser reconhecido por um aluno e ver que podemos fazer a diferença em
suas  escolhas  e  decisões  que  tomam  em  suas  vidas.  O  ensino  aplicado  com
responsabilidade  e  clareza  pode  mudar  a  visão  do  estudante,  no  contexto  geral  do
ensino, agregando conhecimento para a vida toda.
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