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A reciclagem tem como principal foco a conscientização ecológica e a estimulação 
da cultura da reciclagem. Acreditamos que a escola e o professor tem um papel 
vital na educação ecológica e que iniciar um trabalho de conscientização ambiental 
a partir do resíduo é extremamente válido. A partir desses pontos, o projeto surgiu 
da necessidade da escola se envolver mais com as questões da preservação do 
meio ambiente contemplando o projeto pedagógico. O Projeto “Reciclar“ teve como 
objetivo maior a formação da cidadania nas crianças, conscientizando as pessoas 
envolvidas e a comunidade da preservação da natureza. Durante o 
desenvolvimento das atividades incentivamos a reciclagem, a reutilização e a 
redução do consumo de diversos materiais, trabalhando com a confecção de 
brinquedos, papel reciclável, textos coletivos, músicas e fantoches. Com as 
histórias sobre Meio Ambiente, as crianças puderam entender melhor a realidade 
através do imaginário, trazendo as mais diferentes experiências vividas por elas. 
Foram desenvolvidas muitas atividades práticas como a confecção de robôs, 
animais de papelão, instrumentos musicais e objetos decorativos para casa, 
registradas através de fotos, desenhos e relatos das crianças. Houve uma 
integração entre os projetos sobre meio ambiente de todas as salas e o “Reciclar“, 
observando, debatendo e procurando algumas possíveis soluções para os maiores 
problemas encontrados na natureza. A conscientização das crianças, dos 
funcionários e de toda comunidade está apenas começando, mas acreditamos que o 
projeto foi um grande passo para o crescimento da escola. O projeto foi 
desenvolvido no Cemei Corujinha no município de Campinas, no horário de HP 
(Hora Projeto) das professoras Anna Paula e Eliane no segundo semestre do ano de 
2008 e está tendo continuidade esse ano. 
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            Pensar em escola é pensar em planejamento, crianças, relação comunidade 
x escola, funcionários e trabalho pedagógico. A produção e a difusão de 
conhecimentos são pilares básicos da escola, é por meio da educação que se 
formam cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. A especificidade da 
educação infantil é fundamental quando se pensa no projeto pedagógico anual da 
escola, levando em consideração o desenvolvimento das crianças da faixa etária de 
0 a 5 anos. 

            Um dos temas freqüentes que existe na maioria dos projetos de uma 
escola de educação infantil é o Meio Ambiente, por ser um tema atual, transversal, 
gerador e que faz parte do Referencial Curricular Nacional. Não se pode negar mais 
esse tema, mas também não se pode repetir ano após ano o mesmo discurso, as 
mesmas atividades e a falta de envolvimento de toda a escola.  

             As práticas de Educação ambiental podem ser inseridas através de 
diferentes formas de trabalho na rotina escolar, como desenvolvido pelo presente 
projeto, mas como mencionado na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
9.795/99), "a prática educativa das questões ambientais deve ser integrada, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. A 



educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo 
de ensino" e sim como eixo integrador de todas as disciplinas. 

            A partir desses pontos, o Projeto Reciclar surgiu da necessidade da escola 
Cemei Corujinha, da rede municipal de ensino situada no município de Campinas 
(São Paulo), se envolver mais com as questões da preservação do Meio ambiente 
contemplando o projeto pedagógico da escola. Foi planejado por um grupo de 
professoras interessadas em desenvolver o projeto fora do horário de aula. Após o 
projeto ter sido escrito pelas professoras, foi enviado e aprovado pela supervisão de 
ensino do município, e teve início no segundo semestre de 2008, com continuidade 
nesse ano de 2009. 

            Temos a concepção que a reciclagem tem como principais focos a 
conscientização ecológica e a estimulação da cultura da reciclagem. Acreditamos 
que a escola e o professor têm um papel vital na educação ecológica e que iniciar 
um trabalho de conscientização ambiental a partir do resíduo (um dos maiores 
problemas ambientais) é extremamente válido, principalmente por ser algo muito 
concreto para a criança. 

             "Na instituição de educação infantil, a criança encontra possibilidades de 
ampliar as experiências que traz de casa e de outros lugares, de estabelecer novas 
formas de relação e de contato com uma grande diversidade de costumes, hábitos, 
..." (RCN, p. 181, 1998). 

               Os objetivos pensados para o desenvolvimento do projeto na educação 
infantil foram: incentivar que o projeto seja uma ferramenta para a preservação 
ambiental e um instrumento para auxiliar na formação da cidadania das crianças; 
conscientizar todos envolvidos com a escola e as crianças quanto aos problemas do 
meio ambiente causados pelo descarte inadequado do resíduo; contribuir para criar 
uma consciência ecológica; estimular a participação direta da criança na 
implantação do projeto e nas suas ações; melhorar a integração entre os 
participantes da comunidade escolar; formar agentes multiplicadores dentro da 
escola e na comunidade; incentivar a reciclagem, a reutilização e a redução do 
consumo. 

                 "Quanto menores as crianças, mais suas representações e noções sobre 
o mundo estão associadas diretamente aos objetos concretos da realidade 
conhecida, observada, sentida e vivenciada" (RCN, p. 169, 1998). Por isso a 
proposta do projeto sempre foi trabalhar algo concreto com as crianças, utilizando 
suas mais diversas experiências e construindo um projeto totalmente participativo, 
ampliando a bagagem cultural de cada um, tanto crianças como adultos envolvidos. 

                   Não se pode pensar em conscientização sem envolver funcionários e 
comunidade, por isso nos objetivos existe o desenvolvimento de atividades com as 
crianças, mas com os adultos também que possuem uma cultura e um pensamento 
já definido e enraizado sobre Meio Ambiente. 

                 As estratégias foram pensadas com base na realidade da escola, 
buscando contemplar os nossos objetivos. Alguns pontos relevantes das 
estratégias: através de reuniões na escola conscientizar os educadores, todos os 
funcionários e a comunidade sobre a questão ambiental e a importância da 
preservação; programar reuniões periódicas com os educadores para fornecimento 
de subsídios teóricos e práticos sobre a temática ambiental a ser desenvolvido em 
sala, incentivando o desenvolvimento de ações e as trocas de experiências; 
utilização de material de apoio como textos informativos, curiosidades a respeito do 
assunto e outros; decidir em grupo quais materiais serão coletados pela escola, o 



local de armazenamento desses materiais e o destino (comercialização ou doação); 
separar materiais que podem ser reutilizados na sala de aula ou em outro lugar da 
escola; através de histórias infantis, teatros, filmes, fantoches e experiências 
relatadas envolver as crianças no assunto mais profundamente; planejar e realizar 
eventos como festa, exposições e palestras envolvendo o tema; proporcionar 
atividades contínuas de informação, sensibilização e incentivos; criação de oficinas 
de arte-educação e reciclagem com os alunos; registros feitos com fotos, filmagens 
e livros coletivos com produções das crianças; formação de um espaço na biblioteca 
sobre o tema; distribuição de diversas lixeiras pela escola para lixos recicláveis e 
orgânicos 

               No momento de planejar as estratégias, foi dada grande importância a 
utilização das histórias infantis com as crianças. A autora Abramovich diz em seu 
livro Literatura Infantil: Gostosuras e bobices, que ler histórias para as crianças 
significa várias coisas, é "... suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida 
em relação a tantas perguntas, é encontrar outras idéias para solucionar questões 
... É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e de ser ..." (p. 17, 1997). 

              Procuramos livros que envolvessem o tema Meio Ambiente e que 
questionassem algumas atitudes que temos em relação a natureza, pois nosso 
objetivo não se restringe somente ao trabalho com o tema reciclagem de lixo, mas 
com toda a relação humana, social com a natureza. Por isso iniciamos o tema com 
o livro "Por que proteger a natureza" de Jen Green e Mike Gordon, onde mostra 
crianças em uma aula passeio passando por diferentes experiências e aprendendo 
com elas. Um outro livro que foi realizado um trabalho envolvente e estimulador foi 
"O último broto" de Rogério Borges, que é uma livro sem texto escrito e como diz 
Abramovich (1997) traz uma experiência de olhar que permite a criação de uma 
história ou várias histórias por diferentes olhares.  

               A observação foi e continua sendo uma das atividades primordiais do 
projeto, já que como diz o RCN no aspecto da relação da criança, natureza e 
sociedade "ao observar a paisagem, as crianças poderão também constatar as 
variações decorrentes da ação humana" (p. 185, 1998). O desenvolvimento de 
atividades práticas com as crianças como as diferentes oficinas de artes reutilizando 
materiais recicláveis e criando objetos, brinquedos, novos materiais e pinturas, 
trouxe o universo delas cada vez mais próximo da escola. 

             O projeto, ao longo do percurso, tornou-se muito prazeroso, as crianças 
demonstravam imensa satisfação em trabalhar com os materiais reutilizáveis, 
confeccionando brinquedos e levando-os para casa. É um espaço de criação e 
descobertas, onde cada um tem a oportunidade de ser responsável pela 
transformação do meio ambiente em que vive. O satisfatório do projeto é ver o 
resultado nas mudanças de atitudes nas crianças e funcionários da escola, saber 
que em suas casas cobram que seus pais separem o lixo e estão sempre atentos 
para ver se estão jogando o lixo no local correto. 

            "Sustentabilidade é um conceito muito amplo, mas que se resume a ações 
muito simples. A educação ambiental é uma delas, mas não podemos nos 
concentrar apenas nas crianças. Mais do que nunca, o mundo adulto precisa de 
educação ambiental. Através das crianças percebemos que também podemos 
alcançar as famílias, logo a comunidade que nos cerca" (Ribeiro, 2009). 

            A preservação e o cuidado com o meio ambiente foi enfocado o tempo 
todo, buscando sempre uma conscientização sobre o cuidado que todos devem ter 
com o meio. Isso não se resumiu apenas a fazer oficinas de reciclagem, não só 



trabalhamos a importância da coleta seletiva do lixo e cuidar das plantas, o projeto 
foi além disso. Acreditamos que o fundamental é a conscientização de seus sujeitos 
pelas questões ambientais, desvelando o mito de que meio ambiente é sinônimo de 
natureza, animais e plantas.  

            Procuramos levar as acrianças a construir um forte vínculo com a natureza 
que a cerca, enfatizando sempre os cuidados que devemos ter com ela. Através de 
aulas passeios estamos sempre observando o ambiente ao nosso redor, colhendo 
folhas e sementes para realização de atividades, buscando construir aquisição de 
valores sociais, vínculos afetivos fortes para com o ambiente e motivação para 
participarem ativamente na sua proteção e melhoria.  

             As experiências pessoais dos alunos foram valorizadas no desenvolver de 
todas as atividades propostas, possibilitando-lhes uma nova forma de compreender 
a realidade e nela interferir. Conforme Freire (1967), contextualizamos as 
atividades desenvolvidas buscando através da problematização, despertar ações 
transformadoras da realidade. A concepção educacional de Paulo Freire, 
problematizadora ou dialógica, discute os conhecimentos a partir da realidade 
imediata, e questiona os homens em suas relações com o mundo. 

            Segundo Minc (1997), a educação ambiental é mudança de 
comportamento, que possibilita aos indivíduos a aquisição de valores sociais, 
vínculos efetivos fortes para com o ambiente e motivação para participarem 
ativamente na sua proteção e melhoria. A partir deste conceito e dos demais 
anteriormente citados podemos entender a educação ambiental como um 
instrumento para a promoção da cidadania e qualidade de vida. E é nisso que nossa 
escola acredita! 

ABRAMOVICH, Fanny. 
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