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Introdução 
 

Esta etapa é composta por atividades ligadas à relação que os 
estudantes têm com os resíduos orgânicos e recicláveis, os chamamos 
de lixo na maioria das vezes. Pretende, por meio de indagações e 
exercícios, despertar o interesse pela pesquisa através da curiosidade e 
promover uma mudança de consciência sobre esseprodutos que tem 
grande valor energético, no caso do orgânico na produção de 
composto orgânico e dos recicláveis que gastão muita energia para se 
produzi-los. Levando em consideração a importância do 
desenvolvimento transdisciplinar, os exercícios propostos podem ser 
aplicados de forma a valorizar as diversas habilidades dos estudantes 
tornando o currículo escolar mais interessante e integrado. As 
atividades podem ser realizadas por diversos anos letivos, no qual cada 
um pode complementar a atividade do ano seguinte. 

Dessa forma, foram elaborados exercícios em quatro atividades 
interligadas:  

1. Lixo,o que é isso?;  
2. A vida do lixo;  
3. Compostagem; 
4. Manutenção de composteiras;  
 
Espera-se que elas sirvam como um guia para as práticas 

pedagógicas, ou seja, são sugestões que podem ser adequadas de 
acordo com a realidade local. Basta o educador usar a criatividade! 

Cada comunidade, cada escola, cada grupo de professores vive 
uma realidade diferente, perceber e entender o espaço onde estamos 
é um modo de conhecer a sociedade em que fazemos parte. É 
compreender a atualidade para traçar o caminho para onde queremos 
chegar. 

Mãos a obra e boa sorte! 
 
 



Lixo, o que é isso?Lixo, o que é isso?Lixo, o que é isso?Lixo, o que é isso?    
 

Propósito: 
 

Intuito de promover a compreensão que o ser humano é o único ser 
vivo que produz lixo. A fim de entender que é necessário selecionar o 
que descartamos no nosso dia-a-dia.  
 
Conteúdo trabalhado: 
 

- Cidadania; 
- Cuidados com o meio ambiente; 
- Sustentabilidade: equilíbrio entre economia, ambiente e 

sociedade. 
 

Materiais que podem ser utilizados: 
 

- Texto informativo sobre o tema 
- Fotos 
- Vídeos 
- Papel Kraft 
- Canetinhas coloridas 
- Fita adesiva 
 

Desenvolvimento: 
 

1. Apresentar o texto informativo; 
2. Visitar a cozinha da escola e observar o que esta sendo colocado 

no lixo; 
3. Fazer uma lista de todo o material descartado; 

Da lista preparada no 3º item separar em quatro colunas o material 
encontrado. 



 

 
Produto Final: 

 
Lista de aplicação do lixo 

EXEMPLO: 

 
O que pode 
voltar a 
natureza 

o que pode ser 
reutilizado 

o que pode ser 
reciclado 

e o que é 
realmente 
lixo 

Talos de 
hortaliças 

Latinha de 
alumínio  

vidro Papel laminado 

Cascas de 
legumes e frutas 

Tetrapack Papel  

Cozidos papel Latão   
Carne  plástico  

    



A vida do LixoA vida do LixoA vida do LixoA vida do Lixo    

 
Propósito: 

 

Compreender que o descarte do lixo interfere totalmente em nossa 
vida. Conhecer a duração dos materiais descartados.  Perceber que é 
possível devolver à natureza o material orgânico. Reconhecer o perigo 
dos resíduos mal destinados. 
 
 Conteúdo trabalhado: 
 

- Reciclagem; 
- Tempo de Decomposição; 
- Poluição; 
- Uso do lixo orgânico. 
 

Materiais que podem ser utilizados: 
 

- Internet  
- Literatura para proporcionar pesquisa sobre o tema abordado. 
 

Desenvolvimento: 
 

1. Usando a lista da aula anterior, pesquisar a duração do lixo na 
natureza e montar tabela com o tempo de vida do lixo; 

2.  Usando os conceitos de reaproveitamento, reutilização e 
reciclagem discutir as possibilidades de redução, reutilização e 
possíveis destinos do lixo da escola. 

3. Sugerir que se descarte apenas o material que é lixo e o que 
pode ser reciclado. 

4. Propor a reutilização e o reaproveitamento, na escola. Exemplo: 
reuso de embalagens para vasos e encaminhamento do lixo 
orgânico para compostagem. 

 
 



  
Produto Final: 

 
Tabela de tempo de vida e possibilidades de reuso dos materiais. 
 
EXEMPLO: 
 
Material Tempo de vida Possibilidades de reuso 
Tetrapack Tantos anos Vaso, caixa de lápis, carteira 
Vidro Tantos anos reciclagem 
Papel Tantos anos Caderno de papel reciclado 
Talos, folhas e 
cascas 

Tantos anos Compostagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Compostagem do orgânico Compostagem do orgânico Compostagem do orgânico Compostagem do orgânico     
 
Propósito: 

 

Pesquisar os tipos de composteiras. Valorizar o reaproveitamento como 
solução para o lixo orgânico. Incentivar práticas democráticas 
  
Conteúdo trabalhado: 

 
- Produção de texto.  
- Pesquisa.  
- Lixo orgânico. 
- Prática de cidadania. 
- Tabela 
 

Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Texto informativo sobre composteiras,  
- Internet  
- Literatura para pesquisa,  
- Cédulas para votação 
- Urna. 

 
Desenvolvimento: 

    
1. Apresentar texto informativo sobre composteiras e os diversos 

modelos em que podem ser construídos. 
2. Discutir a importância de reaproveitar o lixo orgânico da escola. 
3. Dividir a sala em grupos para que cada grupo pesquise sobre um 

modelo. 
4. Cada grupo defendendo um modelo, expondo os prós e contras 
5. Através de votação escolher um modelo para implantar na 

escola.  
 

 



 
Produto Final: 

 
Tabela com o resultado da eleição e a construção da composteira. 

 
Exemplo 

RESULTADO 
A COMPOSTEIRA DA ESCOLA SERÁ A DE 

TRINCHEIRA 
 
 

 
Sugestão interclasse: Flanelógrafo para ilustrar o ciclo de decomposição do 
orgânico criando um paralelo entre a natureza e a escola.  
A eleição pode acontecer em toda a escola, envolvendo todos em prol da mesma 
idéia.    



Manutenção de Manutenção de Manutenção de Manutenção de 

ComposteirasComposteirasComposteirasComposteiras        
 

Propósito: 
 
Desenvolver atitudes responsáveis em relação ao lixo orgânico da 
escola. Criar um calendário de atividades. Observar e registrar o 
processo de decomposição. 
   
Conteúdo trabalhado: 

 
- Calendário.  
- Produção escrita.  
- Desenvolver estratégias para trabalho em equipe. 

 
Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Calendário escolar  
- Cardápio da merenda. 

 
Desenvolvimento: 

 
1. Observar o cardápio do mês, pontuar as datas em que haja 

produtos para compostagem. 
2. Esquematizar calendário, relacionando o produto para 

compostagem e o responsável pela coleta. 
3. Ilustrar em cartaz o esquema do calendário, utilizando ícones 

como legenda das tarefas. 
4. Registrar em pequenos textos o que foi observado. 

 
 Produto Final: 

 
Adubo orgânico e registro escrito das observações. 


