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APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto será aplicado no intuito de identificar, conscientizar e tentar 

erradicar a falta de conscientização da população num termo geral, à preservar o meio 

ambiente.  

Propondo através do conhecer e do compreender uma integração ao sistema de 

coleta seletiva, visando o funcionamento do ciclo de vida do lixo reciclável, que vem se 

degradando não só com o desmatamento abusivo, mas também contaminada com as 

matérias primas utilizada em vários produtos consumidos pela população. 

E também, a importância de cuidar do nosso planeta chamado “Terra”. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A realização deste projeto apresenta potencial para desenvolver diversas 

formas de conscientização nos educandos, pois promove um aprendizado concreto e 

dinâmico, com a vivência de diversas situações trabalhadas no cotidiano da sala de 

aula.  O envolvimento dos pais e o planejamento acurado das ações e atividades são 

fatores que apontam para a melhoria do processo educativo na geração de 

cooperação, dando consistência à execução do projeto. 

No fator educacional a escola busca desafios, estando aberta ao novo.  Em 

parceria com os pais busca-se a colaboração e o desenvolvimento de atividades que 

possam incrementar o processo de ensino-aprendizagem, sempre em concordância 

com a proposta pedagógica da escola agregando valores de responsabilidade social e 

preservação ambiental. 

 
 
OBJETIVOS 
 

Verificar os fatores que contribuem para identificação dos materiais que podem 

ser recicláveis, bem como apresentar métodos de reutilização e benefícios que 

poderão ser agregados no seu descarte consciente;   



Adquirir conhecimento no processo de reciclagem, e avaliar noções da 

importância no descarte consciente; 

Despertar a curiosidade e mostrar a importância de se preservar o meio 

ambiente, desenvolvendo  o senso cooperativo no processo de reciclagem; 

Resolver problemas comuns, desenvolvendo a sociabilidade, o senso coletivo e 

a iniciativa;  

Valorizar e respeitar o meio ambiente. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

Disposição para se empenhar na colaboração com a coleta seletiva; 

Integração família e escolas;   

Conscientizar pais e alunos sobre a importância de se preservar o meio 

ambiente, levando o conhecimento adquirido na escola sobre o processo de 

reciclagem para o convívio social, através do incentivo dos alunos e pais de alunos 

participante do projeto. 

Desenvolvimento  do senso de limpeza e conservação de área pública. 

Familiarização do processo socioambiental e educacional. 

    

 
PUBLICO ALVO 
 

Comunidade escolar podendo ser empregado (Pré ao Fundamental e Médio) e 

famílias. 

 
 
 
RECURSOS 
 

Material reciclável que deverão ser retirado do lixo comum; 

Participação de alunos “LCB” na aplicação do projeto junto a comunidade 

escolar, devendo esse trabalho ser computado como atividades acadêmicas e 

culturais; 

Espaço cedido pela escola autorizada pela Secretaria da Educação ou Diretoria 

de Ensino ou mesmo pela própria escola. 

 
 
CUSTOS 
 
 



Investimento mínimo de $100,00 para eventuais despesas com materiais 

auxiliares no projeto, tais como impressão, mídia para elaboração de vídeos, tesouras 

para prática de manejo e etec. 
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