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Contextualização

Lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. No mundo

atual, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental, isso ocorre quando este material é

descartado no meio ambiente.

Habilidades a serem desenvolvidas

Promover a conscientização do mal que esses materiais quando descartados incorretamente fazem ao meio

ambiente.

Conhecimentos mobilizados

Conscientizar alunos sobre forma de descarte correto de lixo eletrônico.

Procedimentos metodológicos

Material necessário

Folhetos

A bolsista irá passar em todas as turmas da escola para falar sobre a Campanha de descarte de lixo eletrônico

que a escola esta participando, deixando um folheto explicativo. A bolsista e alunos irão na proximidades da

escola informar os moradores a respeito desta campanha, que teve início em 29/05 e vai até 05/06, após esse

dia serão recolhidos na escola os materiais.

Registro de intervenção:

Os alunos mostraram-se interessados em participar na  campanha de descarte de lixo eletrônica.



Figura 1: Bolsistas Talia e Gabriel e os alunos do clube de ciência explicando sobre o projeto.

Figura  2:  Bolsistas  Talia  e  Gabriel  com os  alunos  do  clube  de  ciência  falando sobre  o  projeto  para  a

comunidade.



Figura 3: Bolsista Talia falando sobre o projeto em turma da escola.

Avaliação

A avaliação foi feita através da participação da comunidade.

Notícia: Projeto de descarte de lixo eletrônico

Autor: Talia Dotto

De  29/05  a  05/05  esteve  acontecendo  na  Escola  Carlota  Viera  da  Cunha  uma  Campanha  em

parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a coleta de 

lixos eletrônicos, contamos com a ajuda de toda comunidade escolar e também de bairros próximos

a escola para que este projeto fosse possível.

Lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, que

tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado em locais adequados.

Figura 1: Bolsista Talia falando sobre o projeto em uma das turmas da escola.



Figura  2:  Bolsistas  Talia  e  Gabriel  com os  alunos  do  clube  de  ciência  falando sobre  o  projeto  para  a

comunidade. 


