
 

 

RECICLAR E REAPROVEITAR O LIXO DOMESTICO É PRECISO, NÃO É 

CRIANÇAS? 

 

Irondina de Fátima Silva1 

 

Idelma Ferreira Rezende 

 

Nathália Rayane Sousa 

 

Natália Costa Souza 

 

Thamires Silva de Oliveira 

 

Suzana Krebs Angler 

  

INTRODUÇÃO 

 

 

O problema  com o excesso de lixo produzido  em nossos lares e cada vez maior,  são  

sacolas de plástico que  vem com compras do supermercado,  copos  descartáveis, vidros com 

conservas, latas de doces e extrato tomate, garrafas pete, vasilhames com detergentes,  vasilhas 

plásticas de margarina e manteiga de leite, tambores plásticos, latas de tinta litros de óleo  e 

tantos outros. Não podemos continuar produzindo tanto lixo sem pensar  que o seu excesso e 

mau condicionamento vem trazendo sérios problemas ao meio ambiente e a nós mesmos. Neste 

sentido é preciso que saibamos reciclar e reaproveitar grande parte dele em nossas próprias 

casas ao invés de mandar para o lixo. 

Conscientizar  as crianças enquanto pequenas  a  conduzir e reaproveitar o lixo 

doméstico, é  função da família e escola, neste sentido é que propomos desenvolver este projeto 

com crianças de cinco anos de idade na educação infantil. 

 

OBJETIVO  GERAL 

 

 

Conscientizar as crianças sobre  o lixo produzido no ambiente doméstico. Classificar  os 

diferentes tipos de lixo produzido no ambiente doméstico: papel, plástico, latas, vidros, 

orgânico.   Orientar a  criança  na reutilização de cada um desses tipos de lixos produzidos  com 

a participação dela,  e ainda  orientá-la  na confecção objetos   reciclados  e que  podem  ser 

utilizados em casa ou em outros ambientes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conscientizar as crianças sobre  o lixo produzido no ambiente doméstico; 

• Classificar  os diferentes tipos de lixo produzido no ambiente doméstico: papel, plástico, 

latas, vidros, orgânico; 

• Orientar a  criança  na reutilização de cada um desses tipos de lixos produzidos  com a 

participação dela; 

• Produzir com elas uma lixeira  com reciclados para  recolher os lixos domésticos 

separados; 

• Confecção de Objetos   reciclados  e que  podem  ser utilizados em casa ou em outros 

ambientes; 

• Ensinar a criança a aproveitar o lixo orgânico  para utilização nas plantas  em hortaliças 

e jardins;  

• Exposição dos objetos produzidos através do reaproveitamento do lixo. 

 

METODOLOGIA 

 

• Roda de conversa; 

• Oficinas para coleta, classificação e separação do lixo produzido; 

• Filmes e vídeos sobre o tema; 

• Histórias infantis, teatro, exposição do material reaproveitado, confecção de lixeira; 

• Confecção de uma mini compoteira para o lixo orgânico; 

• Plantio de um pequeno canteiro com o uso do adubo orgânico.  

                

RECURSOS TÉCNICOS E PEDAGÓGICOS 

 

• Livros, papel colorido, EVA, Cola, cola quente; 

• Tesoura, tecido TNT; 

• Computadores, datashow, Internet; 

• Materiais diversos recolhidos no lixo doméstico; 

• Lixo orgânico, latas, vidros, plásticos, tambores de plástico e outros. 

 



 

 

  

 

RESULTADOS E AVALIAÇÃO 

 

Espera-se que este trabalho oriente e conscientize os alunos e seus pais sobre a 

importância e os riscos sobre o excesso e mau condicionamento do lixo doméstico. Espera-se 

também que elas aprendam a preparar e utilizar os diferentes lixos produzidos em casa e consiga 

fazer o uso do lixo orgânico em plantas caseiras como hortaliças e jardinagem. 

Os alunos serão orientados e participarão ativamente de todas as etapas do projeto e no 

final farão uma exposição para apresentar a comunidade o resultado dos seus trabalhos, 

mostrando a importância sobre a reutilização e reaproveitamento do lixo doméstico.  

Foi ou não foi importante aprender a reaproveitar o lixo que produzimos nos nossos 

ambientes domésticos? 
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Conhecer os  tipos  de a l imentos  X

Estimulo a  a l imentaçao saudavel X X

A importância  da  água X

Evitar o consumo dos  a l imentos  

industria l i zados X

Ter o equi l íbrio de l íquidos durante as

refeição. X

Identi ficar a compos ição da água, e

mostrar a sua importância na saúde

al imentar X

Diminuir o  açúcar, doce e carboidrato. X
Conscientizar a criança sobre a

importância da união da famíl ia

durante a  a l imentação. X X
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