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Objetivo geral 

Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos alunos, 

professores, pais e comunidade em defesa à sustentabilidade do nosso 

planeta, levando-os à conscientização da necessidade de preservação ambiental e 

da reutilização de resíduos sólidos. 

 

Justificativa 

O convívio escolar será um fator determinante para a aprendizagem dos 
valores e atitudes. Considerando a escola como um dos ambientes mais 
imediatos do aluno, relação a elas se darão a partir do próprio cotidiano da vida 
escolar do aluno. (PCN’s2.001) 
 
    
Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A 
escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande 
geradora de resíduos. Então, é importante que trabalhemos no sentido de 
envolver nossos alunos, pais, educadores e funcionários para que esta 
situação modifique, formando novos hábitos. 

 

Significado: 

Também conhecido como os 4 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar e Recuperar), são ações práticas que visam estabelecer uma relação 
mais harmônica entre consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas práticas, é 
possível diminuir o custo de vida (reduzir gastos, economizar), além de 
favorecer o desenvolvimento sustentável (desenvolvimento econômico com 
respeito e proteção ao meio ambiente).  

Reduzir 

Se prestarmos atenção nas compras que realizamos no cotidiano e nos 
serviços que contratamos, perceberemos que adquirimos muitas coisas que 
não precisamos ou que usamos poucas vezes. Portanto, reduzir significa 
comprar bens e serviços de acordo com nossas necessidades para evitar 
desperdícios. O consumo consciente é importante não só para o bom 
funcionamento das finanças domésticas como também para o Meio Ambiente. 

Ações práticas para reduzir: 

- Uso racional da água: não desperdiçar, tomar banhos curtos, não usar água 
para lavar a calçada, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, 
não deixar que ocorra vazamentos na rede de águas, etc. 



- Economia de energia: usar aquecimento solar nas casas, apagar as lâmpadas 
de cômodos desocupados, usar lâmpadas fluorescentes, usar o chuveiro 
elétrico para banhos curtos, etc. 

- Economia de combustíveis: fazer percursos curtos a pé ou de bicicleta. Gera 
economia, faz bem para a saúde e ajuda e diminuir a poluição do ar. 

  

Reutilizar 

Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. 
Reutilizando, geramos uma boa economia doméstica, além de estarmos 
colaborando para o desenvolvimento sustentável do planeta. Isto ocorre, pois 
tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Ao jogarmos 
algo no lixo, estamos também desperdiçando a energia que foi usada na 
fabricação, o combustível usado no transporte e a matéria prima empregada. 
Sem contar que, se este objeto não for descartado de forma correta, ele poderá 
poluir o meio ambiente.  

Vale lembrar que a doação também pode ser uma boa alternativa, pois outra 
pessoa que necessita pode utilizar aquele objetivo que você não quer mais. 

Ações práticas para reutilizar: 

- Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça 
(uma calça pode virar uma bermuda, por exemplo). 

- Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades 
sociais que vão utilizá-los com pessoas carentes. 

- Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas. 

- Folhas de papel com impressão em apenas um lado podem ser 
transformados em papel de rascunho, ao usar o lado em branco. 

- Um móvel (armário, sofá, guarda-roupa, estante, escrivaninha, mesa, cadeira, 
etc) quebrado não precisa ir parar no lixo. Eles podem ser concertados ou 
doados. 

- A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal. 

- Com criatividade e embalagens, palitos e potes de plástico é possível criar 
vários brinquedos interessantes. 

  

Reciclar 



A reciclagem é quase uma obrigação nos dias de hoje. O primeiro passo é 
separar o lixo reciclável (plástico, metais, vidro, papel) do lixo orgânico. O 
reciclável deve ser encaminhado para empresas ou cooperativas de 
trabalhadores de reciclagem, pois serão transformados novamente em matéria-
prima para voltar ao ciclo produtivo. Além de gerar renda e emprego para 
pessoas que trabalham com reciclagem, é uma atitude que alivia o Meio 
Ambiente de resíduos que vão levar anos ou séculos para serem decompostos. 

Ações práticas para reciclar: 

- Separar em casa o lixo orgânico do lixo reciclável. Este último deve ser 
encaminhado para pessoas que trabalham com reciclagem ou empresas 
recicladoras. 

 

Recuperar 

Significa repor em bom estado, reparar e consertar. 

Ações práticas para reciclar: 

- Recuperar móveis velhos e eletrodomésticos danificados, a fim de prolongar a 
ávida útil do produto. 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:     

 

 Confecção da logomarca do projeto com os alunos. (concurso de 
desenhos) 

 Questões elaboradas pela turma, sobre lixo, animais, economia de luz e 
água, etc. para aplicar na vizinhança da escola e suas famílias e, 
posteriormente criar um gráfico e/ou tabela sobre o assunto em questão, 
para estudo em sala de aula. 

 Construção do Alfabeto Ecológico 

 Coleta seletiva do lixo. (Os quatro R’s da Educação Ambiental: Reduzir, 
Reutilizar, Reciclar e Recuperar) 

 Montagem de painel 
 Produção de texto 

 Teatro 

  Música 

 



AVALIAÇÃO:  

 

A avaliação deverá ser contínua, através de observação e registro da 

participação e envolvimento de cada aluno. 

 

SUGESTÕES DE TEMAS PARA AS TURMAS: 
 

APRENDENDO ATRAVÉS DAS CORES DO JARDIM 

Os alunos são incentivados, através de cartazes, a manter a sala limpa, colocar 

o lixo na lixeira, cuidar dos materiais escolares e cultivar hábitos de higiene 

com o corpo.  

         Oficina de desenho  

         Rodas de Leituras  

         Músicas  

         Pesquisa sobre as diversas paisagens que o homem precisa modificar o meio 

ambiente 

         Produção de mudas  

 

ÁGUA, ESPERANÇA E FUTURO. ATÉ QUANDO?  

 

         Rodas de Conversa sobre o meio ambiente e seus problemas. 

         Oficinas de desenho, colagem e pinturas  

         Pesquisas envolvendo o tema  

 

DEIXANDO DE SE LIXAR PARA O LIXO 

 

         Realização de rodas de conversas  

         Oficinas de desenho, colagem e pintura 

         Montagem de uma peça teatral 

         Pesquisas relacionadas ao tema 



         Sensibilização e mobilização em relação ao meio ambiente e seus problemas 

através da confecção de cartazes e de uma maquete apresentando um rio 

limpo e um outro poluído. 

         Oficinas de musica onde aprenderam diversas músicas que abordam o meio 

ambiente. 

 

 

 

 EDUCAÇÃO E VIDA: COMPROMISSO COM O PLANETA. 

 

 

         Sensibilização e mobilização em torno do meio ambiente e seus problemas 

através da colocação de cartazes em sala de aula.  

         Roda de conversa sobre o meio ambiente e seus problemas 

         Pesquisa sobre animais em risco de extinção 

         Produção de texto  

         Implantação de uma campanha de alerta sobre o uso da água na escola 

         Implantação de uma campanha de alerta sobre a limpeza na escola 

 

Bibliografia 

www.trabalhosfeitos.com/topicos/gestao-ambiental-e-os-4rs/0 

amareeducarivanilda.blogspot.com/.../projeto-sustentabilidade-e-meio-
ambiente... 

www.oprogressonet.com/...projeto-4rs-de-sustentabilidade 

www.infoescola.com/desenvolvimento.../reduzir-reutilizar -reciclar- recuperar 

http://www.oprogressonet.com/...projeto-4rs-de-sustentabilidade
http://www.infoescola.com/desenvolvimento.../reduzir-reutilizar

