
Ações pedagógicas voltadas as Escolas:   

✓ Realizar Concurso Cultural para escolher nome e logomarca do Projeto. 

(Alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio); 

✓ Realizar Concurso/Produção de Cartazes confeccionados pelos alunos, os 

cartazes selecionados serão expostos em espaços públicos sob 

responsabilidade da Prefeitura de Xavantina. (Alunos do 6º e 7º ano) 

✓ Construir maquetes de locais com separação adequada de lixo e locais 

degradados pela poluição do lixo; (alunos do 4º e 5º ano) 

✓ Realizar trabalho de pesquisa com as turmas. Durante um período definido 

pela escola ou professora da turma pesar a quantidade diária de lixo 

produzido pela família e registrar em tabela para análise em sala.  (4º e 5º 

ano e Anos finais do ensino fundamental) 

✓ Confeccionar mural em sala ou na entrada da escola com informações 

científicas, desenhos dos alunos sobre o lixo que produzimos, recortes de 

figuras e materiais que possam ilustrar o assunto discutido. (1º, 2º e 3º ano 

do ensino fundamental).  

✓ Trazer rótulos para a escola separando em materiais recicláveis e 

orgânicos. (Anos Iniciais) 

✓ Organizar as crianças em roda de forma que todos possam se olhar e 

interagir. Conversar sobre a Preservação do meio ambiente, e questioná-

los sobre o lixo que produzimos em nossas casas e para onde eles vão e 

fazer contação de história sobre o lixo. (Educação Infantil)  

✓ Realizar passeio pelas ruas centrais do bairro ou comunidade e 

verificar/recolher lixos que por ventura possam estar na encosta, laterais 

ou fora da lata do lixo.  

✓  Oportunizar palestras procurando abordar a questão da reciclagem.  

✓ Discutir a ideia da separação do lixo e o reaproveitamento de embalagens 

em casa e na sala de aula; 

✓ Interpretações oral de pequenos textos, escrita de histórias e diálogos sobre 

o tema proposto;  

✓  Utilização de músicas, danças, pinturas, dobraduras, recortes e colagens;  

✓ Leitura de histórias e exibição de filmes sobre educação ambiental, 

reciclagem e ação do homem sobre a natureza;  



✓  Plantar árvores como exemplo de ações coerentes para fortalecimento da 

Educação Ambiental;  

✓ Fazer um Dia D da Reciclagem, com atividade de colar adesivos nas 

lixeiras, criar um varal de ideias na praça central e lá expor cartazes, 

poesias, músicas e reportagens que expressem mudanças de hábito, 

cuidados e qualidade de viver em um espaço que recicla corretamente o 

lixo que produz, com todas as atividades produzidas nas escolas e junto 

fazer mutirão de recolhimento de lixo, com entrega de panfletos e 

materiais nas residências – sugestão é utilizar a data de 07 de Setembro 

para fazer a exposição dos trabalhos e atividades desenvolvidas;  

 

 


