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CONTEXTUALIZAÇÃO

A  reciclagem  do  papel  deve  ser  apresentada  em  nossas  escolas  como  uma  forma  de
economizar nossos recursos naturais e ainda podendo se tornar uma fonte de renda para muitas
famílias que optarem por esse tipo de reciclagem.

O papel é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do cotidiano. Quando não está sendo
mais utilizado, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na
produção do papel reciclado. O papel reciclado tem praticamente todas as características do papel
comum, porém sua cor pode variar de acordo com o papel utilizado no processo de reciclagem
(Infoescola).

O papel comum tem como matéria prima as fibras de celulose extraídas de árvores com um
alto  teor  de  celulose  (como  pinheiro  e eucalipto).  Por  outro  lado,  a  matéria  prima  do  papel
reciclado  vem  do  lixo  (aparas).  No  caso  da reciclagem  de  papel usado  ou  velho  ocorre  um
reaproveitamento destas fibras de celulose, que serão reutilizadas na produção de papel novo e
poderão  ser  novamente  disponibilizadas  para  diversas  finalidades.  Apenas  os  papeis  que  se
encaixam na categoria de sanitários não são recicláveis (Infoescola).

Para fazer papel reciclado é bem simples e há processos caseiros e industriais para isso. Os
dois são bem parecidos. A diferença, claro, está no maquinário utilizado nas fábricas.

Em casa, o papel a ser reciclado deve ficar mergulhado em água por cerca de 24 horas.
Depois, a massa resultante tem que ser batida no liquidificador. O líquido é despejado em uma
bacia. Para dar formato ao papel, é preciso mergulhar uma tela de arame (parecida com aquelas
anti-mosquito) dentro da bacia. Espalhe a massa nesse molde com a ajuda de uma colher. Vire a
tela em um pedaço de pano para que o papel molhado seque. Depois que as folhas secarem a
sombra, o papel está pronto (Nova escola).

O processo industrial segue mais ou menos os mesmos passos, porém tudo com a ajuda de
máquinas para a fabricação de papel.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Despertar o interesse do aluno para a reciclagem;

Criar uma conscientização ambiental nos alunos;

Desenvolver com os estudantes um interesse coletivo, visando à reciclagem do papel;

Incentivar a reutilização de produtos que antes seriam descartados na natureza;

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/celulose/
http://www.infoescola.com/plantas/eucalipto/


Explicar aos alunos a importância da reciclagem do papel e a finalidade de evitar a derrubada de
novas árvores.        

 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Conscientização ecológica, despertado interesse para a reciclagem do papel.

Saber que reciclando estamos evitando a derrubada de novas árvores.

Entender que com atitudes sustentáveis podemos ajudar nosso planeta.

Devemos começar por nós mesmos a preservar a natureza. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será realizada uma explanação abordando o tema reciclagem de papel e uso de data show,
para a apresentação de vídeo sobre o conteúdo. 

A aula será dividida em três etapas onde na primeira será realizada a explanação teórica
sobre a reciclagem de papel .

 Na segunda etapa os alunos assistirão um vídeo, explicando sobre a reciclagem do papel
passo a passo.

E na terceira etapa os alunos serão convidados a fazerem seu próprio papel  reciclado,
seguindo as regras do passo a passo na sua confecção.

Registro da Intervenção

A intervenção foi realizada no dia 25 de agosto 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
reciclagem de papel (figuras 1 e 2).  Seguindo a aula foi apresentado um vídeo ensinando como
reciclar papel passo a passo (Figura 3).

Após os alunos realizaram a confecção de seu próprio papel reciclado onde puderam levar
para suas casa para efetuarem a secagem dos mesmos (Figuras 4 e 5).



Figuras 1 e 2: Explanação sobre reciclagem do papel.

Figura 3: Vídeo reciclagem de papel.



Figuras 4 e 5: Alunos reciclando papel.

AVALIAÇÃO

Os alunos demonstraram compreender a importância da reciclagem do papel e também a
importância da reutilização de papeis que antes seriam jogados fora, reduzindo assim o impacto
ambiental e mantendo a preservação da natureza.
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