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1. JUSTIFICATIVA  

A decisão de trabalhar com o descarte correto de pilhas e baterias é produto de 

discussões realizadas sobre temas relacionados à água, no decorrer da preparação para a 

Conferência do Meio Ambiente, com os alunos da turma do 6º ano B. Falávamos acerca 

das reservas de água existentes no subsolo e de sua qualidade. Tais fatos despertou a 

necessidade em estudarmos o tema, com o foco na poluição. Pilhas e baterias são grandes 

poluidores e seu descarte inadequado, comprometem o solo, cursos d’água, lençóis 

freáticos, interferindo na cadeia alimentar, logo, pondo em perigo o meio ambiente e a vida 

humana.  

Os marcos legais, a Lei n
o
s 6.938

1
, o Decreto n

o
s 99.274

2
 e Resolução nº 257/1999

3
 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), dispõem sobre o descarte e o 

armazenamento corretos de pilhas e baterias, orientando os consumidores para a devolução 

desses materiais usados aos revendedores, que os encaminharão os devidos fabricantes 

para um destino correto. Foi este norte e ainda de alguns em alguns objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que asseguramos para desenvolver este projeto, tais 

como: o ODS3, referente à vida saudável e promoção do bem-estar para todos, em todas as 

idades; o ODS4, relativo à garantia de uma educação inclusiva e de qualidade ao longo da 

vida; o ODS6 que aponta para a disponibilidade e gestão sustentável da água, o ODS12, 

concernente a padrões de consumo e produção sustentáveis e o ODS17 que visa fortalecer 

parcerias para a implementação de mecanismos para o desenvolvimento sustentável. Para 

tanto, traçamos os seguintes objetivos: 

 

2. OBJETIVOS 

                                                           
1 Lei Nº 6938/1981 - "Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências" - Data da legislação: 31/08/1981 - Publicação DOU, de 02/09/1981.  
2 Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, e dá outras providências. 
3 "Dispõe sobre o licenciamento de veículos automotores." 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=313


2.1 Geral: Refletir sobre o uso e o descarte correto de pilhas e baterias, por meio da 

interdisciplinaridade, e de forma lúdica e recreativa nas aulas de Educação Física. 

2. 2 Específicos 

 Construir um Ludo Gigante, que servirá de instrumento de tarefas a serem 

cumpridas pelos alunos (correr, saltar, pular etc.) e coletores de pilhas e baterias; 

 Promover, de forma lúdica, a criticidade e a criatividade do aluno na construção e 

apresentação das regras do jogo; 

 Elaborar uma carta argumentativa sobre o uso e o consumo conscientes de pilhas e 

baterias, com sugestões sobre a implantação da coleta seletiva, a ser enviada ao 

gestor municipal. 

 Promover meios para que o material coletado seja entregue a instituições que 

oferecem pontos de coletas. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Procedimentos 

 Seguindo o Projeto Político Pedagógico da escola, que centraliza a relação Meio 

Ambiente e Escola Sustentável, onde estimulados pelo vídeo apresentado aos alunos 

"Natureza Viva- O impacto ambiental das pilhas", que orienta acerca dos perigos no 

descarte incorreto de pilhas e baterias, propomos estudar o tema, interdisciplinarmente, 

junto as disciplinas de História, Ciências, Artes e Matemática, na turma 6º B, como uma 

experiência piloto, devido a um questionamento realizado por um dos alunos dessa turma: 

“de que adianta fazermos a coleta seletiva se nossa cidade não faz a coleta seletiva?”, o 

que provocou um interesse nos demais em estudar com mais profundidade esse assunto. A 

turma é constituída por 35 alunos com idade entre 11 e 16 anos, sendo dois alunos do sexo 

masculino especial
4
. Como motivação, optamos pela metodologia lúdica, com a construção 

de um Ludo Gigante, cujo jogo está sendo desenvolvido por etapas, por meio de pergunta-

resposta acerca do assunto "sustentabilidade". No final, haverá a elaboração de uma Carta 

Argumentativa dirigida ao gestor da cidade, com fins de sugestivos à, implementação da 

coleta seletiva confirmando assim o ODS3. Para isso, pensamos sobre pontos de coleta de 

pilhas e baterias em nossa cidade e o levantamento de objetos de uso doméstico que as 

utilizam.  

                                                           
4
 - F 72.0  - Retardo mental grave - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento e F 84 

Transtornos globais do desenvolvimento; F 84.5 Síndrome de Asperge. Laudos em anexo. 



3.2 Recursos empregados 

 Materiais - Vídeo, Datashow, Laptop, TV, Texto informativo, tinta, tesoura, TNT, 

garrafas pet, garrafão de água mineral, papel cartão, espuma, revista e jornais, cola, 

tesoura, fita adesiva, Kit da Alpargatas. 

 Atividades - Construção de Ludo Gigante, em que os alunos serão os pinos. Para 

seguir a trilha e avançar até alinha de chegada, os alunos deverão realizar atividades de 

correr, pular corda e saltar, conforme respostas às perguntas relacionadas ao tema pilhas e 

baterias; Construção e colagem nos caderno e em cartaz de imagens alertando para os 

perigos do descarte incorreto; confecção de “papa pilhas”; coleta de pilhas e baterias; 

apresentação do projeto para as turmas da escola; elaboração de frases com dicas dos 

perigos e orientação de descarte correto, além de produção de carta argumentativa. 

4. RESULTADOS 

4.1 Esperados: Esperamos com esse projeto desenvolvimento em três aspectos: a) 

cognitivo - desenvolvimento do imaginário com a construção do Ludo e coletores de 

pilhas, além da aprendizagem sobre o uso responsável de pilhas e baterias; b) social - 

mudanças no comportamento, com atitudes conscientes de cuidado e preservação 

ambiental; c) motor - execução de movimentos ao medir, cortar, pintar, pular, correr no 

decorrer da realização do jogo. 

4.2 Alcançados: Já observamos o interesse e participação dos alunos na elaboração dos 

materiais e do projeto em curso, a preocupação com falta da coleta seletiva em nossa 

cidade, bem como atentos em buscar possíveis pontos de coletas na cidade para a entrega 

do material coletado na escola e o aprimoramento das habilidades motoras; inclusão dos 

educandos independente das limitações físicas, emocional e cognitiva. 

Uma expectativa ainda não foi atingida, como a entrega da carta argumentativa ao gestor 

da cidade, que será realizada conforme agenda do mesmo. 

5. AVALIAÇÃO  

Foi realizada durante todo o processo de desenvolvimento do projeto por meio da 

observação, registro em fotos e participação dos alunos. As intervenções durante a 

realização das ações, o desempenho nas oficinas, bem como na apresentação na 

culminância do projeto e produções escritas e práticas dos educandos. 



6. FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


