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Introdução

   Os problemas relacionados ao lixo doméstico, não 
se dão apenas pela sua geração, mas também pelo seu 
descarte indevido, ocasionando o acúmulo destes 
resíduos a céu aberto, fazendo com que haja a 
proliferação de vetores biológicos, enchentes e 
contaminação. [1]
   Nesse contexto, faz-se necessário a preocupação e o 
dever de preservar o ambiente, sendo essencial a prática 
da Educação Ambiental, principalmente no ambiente 
escolar, já que essa tem como um de seus objetivos, o 
desenvolvimento de uma compreensão integrada do 
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos e éticos.[2]
   O processo de coleta seletiva é uma alternativa viável 
para a redução dos resíduos descartados em lugares 
indevidos, sendo também essencial para a etapa 
seguinte, caracterizada pela realização da reciclagem 
destes materiais, que possibilita a preservação dos 
recursos naturais e geração de emprego e renda. [3]
   A reciclagem de materiais plásticos, em especial as 
embalagens de PET (politereftalato de etileno) constitui 
o principal interesse dos recicladores, visto que a resina 
virgem apresenta valor elevado e quando esse material é 
submetido a tal processo há uma agregação de valores 
ao reciclado, tornando-se similar a resina virgem. [4]
   Diante deste contexto, o presente trabalho tem por 
objetivo a sensibilização e possível conscientização dos 
alunos a respeito da prática da Educação Ambiental, 
para que sejam minimizados os problemas relacionados 
ao lixo doméstico, enfatizando a necessidade da prática 

da coleta seletiva e reciclagem de materiais plásticos, 
tendo como foco principal os produtos constituídos de
PET. 

Material e métodos

As atividades do referido projeto de extensão foram 
realizadas com alunos da oitava série do ensino 
fundamental na Escola Municipal Sociólogo Gilberto 
Freire, localizada no Bairro o Córrego da Fortuna em
Dois Irmãos, Recife, PE.

   A primeira etapa do trabalho foi à aplicação de
questionários, a fim de avaliar o conhecimento prévio 
dos alunos a respeito do assunto em questão. Em 
seguida foi ministrada uma palestra abordando 
particularidades sobre o plástico, tais como: tempo de 
degradação, importância de reciclar e como reciclar.  Na 
seqüência, foi realizada a apresentação de artesanatos 
confeccionados a partir da reciclagem de garrafas PET.
Logo após, houve a realização da oficina de reciclagem, 
na qual a sala foi dividida em equipes para a confecção 
de artesanatos a partir de garrafas PET, na qual os 
alunos receberam um plano de atividades, com 
sugestões de procedimentos para a reciclagem, e
também receberam os seguintes materiais: garrafas PET, 
emborrachados coloridos, tesouras, colas (branca e de 
secagem rápida), tinta guache e papel A4. Ao término 
das atividades, os questionários foram reaplicados, 
possibilitando a avaliação do aproveitamento dos 
alunos.

Resultado e discussões



A partir do trabalho realizado com a reciclagem de 
garrafas PET, evidenciamos interesse decorrente da 
participação e obtenção do artesanato sugerido, bem 
como das iniciativas de alguns participantes ao criar 
novos objetos. Ao término da oficina, os alunos 
expuseram os objetos artesanais por eles 
confeccionados, consolidando desta forma a prática da 
Educação Ambiental, que busca a valorização da vida 
sem consumismo excessivo, sem desperdício de recursos 
e sem degradação do Meio Ambiente. [5]
   Ao analisarmos os questionários, foi possível observar 
a partir da comparação da primeira com a segunda 
aplicação, que houve aproveitamento por parte dos 
alunos a respeito do tema. Ao serem questionados sobre 
a importância da reciclagem do plástico, os alunos 
obtiveram um aumento de 88% para 100% de acertos 
após a realização da palestra. Em relação às vantagens 
na substituição de sacolas plásticas por sacolas 
reutilizáveis, evidenciamos um progresso de 33% para 
44% após as atividades. Constatamos também que após 
o trabalho, o interesse em contribuir com a reciclagem  
aumentou de 62% para 88%, e as sugestões sobre como 
reciclar o plástico e/ou colaborar com a coleta seletiva 
ampliou de 38% para 50%. 
A partir destes resultamos, observamos ser esta uma 
ação favorável na formação de indivíduos mais 
conscientes e responsáveis frente ao descarte do lixo e 
os cuidados pessoais necessários à preservação 
ambiental. Contudo, esta prática precisa ser mais 
frequente, para que os jovens estudantes consolidem 
seus valores e transformem em atitudes o seu 
conhecimento adquirido.
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Figura 1. (A) Alunas confeccionando um porco a partir de garrafas PET. (B) porta-moeda em formato de porcos, confeccionados pelos 
alunos. (C) Alunas encaixando a parte inicial e final da garrafa, para fazer o corpo do objeto proposto. (D) Produto final da oficina de 
reutilização de garrafas PET, realizada com alunos de escola pública.


