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RESUMO
O papel da escola não é baseado apenas no ensinamento de conteúdos previstos no currículo, como também
de formar cidadãos com senso crítico e habilidade para pensar e agir para mudar o mundo que está inserido.
Nesse cenário, demonstrar a importância da coleta seletiva de resíduos tem um importante papel no processo
de formação dos alunos. O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento dos alunos bem como promover a
troca de informações acerca da coleta seletiva e o descarte correto do lixo, com discentes do 8° ano de uma
escola de Ensino Fundamental em Redenção-CE. Os assuntos abordados foram com a intenção de promover o
conhecimento quanto à relevância da reciclagem, sensibilizar os alunos quanto a preservação da natureza e
abordar, de forma lúdica, fatores que influenciam no acúmulo de lixo e na poluição ambiental. Para tanto,
utilizaram-se diferentes formas didáticas, como recursos áudio visuais, panfletos, cartazes e dinâmica de
caráter informativo acerca do tema, onde foram colocados no chão do auditório papéis com ilustrações de
diferentes tipos de lixo, a saber: celular, bateria, pilhas, garrafas de vidro e de plástico, dentre outros e, em
seguida, foi exibida uma imagem com as cores das lixeiras da coleta seletiva, mas sem identificar o tipo de
material que deveria ser descartado naquela cor e, de forma aleatória, os alunos que aceitaram participar da
atividade, foram indicados a escolher uma das imagens expostas no chão do auditório, retirá-las do chão e
colá-las na lixeira que acreditassem corresponder ao descarte correto do lixo representado na imagem.
Assim, verificou-se que de acordo com análise das respostas dadas pelos alunos diante das perguntas que
foram feitas durante a apresentação e com base na dinâmica, que o assunto coleta seletiva bem como
reciclagem, ainda não é tão esclarecido para eles e, por esse motivo, merece ser amplamente discutido,
sendo atividades como essas importantes para a formação de cidadãos.
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