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TÍTULO DO PROJETO 

“Jogue limpo: O lúdico como facilitador sustentável” 

 

JUSTIFICATIVA 

No mundo contemporâneo, o meio ambiente é um dos temas mais preocupantes 

devido a sua crescente degradação e consumo exagerado pela sociedade, originado do 

aumento da população e da produção industrial, além da falta de educação e 

conscientização da humanidade com essas temáticas. Devemos mudar nossas atitudes, pois 

é de total responsabilidade cuidar do meio ambiente em que vivemos para oferecer uma 

qualidade de vida digna para gerações futuras.  Com o intuito em colocar o mundo em um 

caminho mais sustentável e resiliente foi criada a Agenda 2030, adotada por vários países 

membros das Nações Unidas. Ela consiste em uma declaração, com 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (os ODS) e suas 169 metas, bem como uma seção sobre 

meios de implementação e de parcerias globais, e um roteiro para acompanhamento e 

revisão.  

Da mesma maneira, o brincar consiste em uma atividade muito significativa para as 

crianças, é brincando que as mesmas fazem suas descobertas. A atividade lúdica ajuda a 

criança a se comunicar com o mundo e a construir conceitos sobre si mesmos, 

proporcionando a construção de uma aprendizagem significativa e sustentável. Deste 

modo, é de grande necessidade realizar um trabalho de maneira educativa que desenvolva 

nas crianças e adolescentes a conscientização ambiental através de jogos, brinquedos e 

brincadeiras com materiais recicláveis, contribuindo com os indicadores e metas da 

Agenda 2030 e seus ODS. 

 

OBJETIVOS  

GERAL: 

Contemplar alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 

âmbito escolar, de modo que os alunos após saírem da escola tornem esses hábitos 

sustentáveis para toda sua vida; 

ESPECÍFICOS:  



 Desenvolver a consciência ecológica não só dos alunos, mas sim de toda a 

comunidade que norteia o projeto, a família, os professores, merendeiras, auxiliares 

de serviços gerais, porteiro, gestores, enfim toda comunidade escolar; 

 Colaborar com a limpeza do Rio Ingá, através da reciclagem de materiais 

encontrados em suas margens, os transformando em brinquedos e jogos; 

 Desenvolver práticas que possam contribuir com as ODS 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14 e 15; 

 Provocar o senso crítico no contexto da sustentabilidade, além da percepção que 

“nem tudo que vai para o lixo é lixo”; 

 Impulsionar a interdisciplinaridade com as disciplinas de Ciências e Artes. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS – METODOLÓGICOS 

O projeto “Jogue limpo: O lúdico como facilitador sustentável” acontecerá na E. M. 

E. F. Corina de Azevedo Barbosa, localizada no município de Ingá/PB, na disciplina de 

Educação Física, no período entre abril a junho de 2017. Primeiramente será feito uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema do projeto, logo adiante, serão desenvolvidas aulas 

teóricas abordando temas como o meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem, jogos e 

brincadeiras, gincanas, jogos populares, entre outros. A partir deste momento será 

realizado durante um mês aulas de campo, nas proximidades do Rio Ingá, com a 

participação da professora de Ciências da escola, de modo que os alunos farão a limpeza 

completa das bordas do mesmo, retirando todo lixo encontrado e separando o material que 

pode ser utilizado para reciclagem e construção dos brinquedos e jogos. A próxima etapa 

será a oficina de reciclagem, esta já com a presença da professora de Artes do colégio, 

onde serão construídos jogos e brinquedos como damas, jogo da velha, bilboquê, bingo, pé 

de lata, boliche, vai e vem, entre outros, a partir dos objetos recicláveis encontrados na 

parte costeira do Rio Ingá. Por fim, os alunos farão uso destes brinquedos durante as aulas 

práticas de Educação Física com o conteúdo “Jogos e brincadeiras”. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se nesse projeto à conscientização das crianças, em relação à preservação 

ambiental, fazendo com que dessa maneira possam aplicar o que aprenderam na sua 



comunidade e nas suas vidas, não só no período que estiverem vivenciados o tema na 

escola, mas sim por toda a vida, agindo com maior responsabilidade perante o meio 

ambiente, ressaltando também a absorção e efetiva prática por parte dos pais em relação à 

temática trabalhada. Para que possamos através de atividades lúdicas, preparar e 

conscientizar um cidadão ajudando a melhorar a qualidade de vida ambiental, visto que 

este tipo de comunicação massificada contribui para que uma maior parcela da sociedade 

repare nos problemas ambientais cotidianos e, portanto, seja estimulada a, gradativamente, 

ir moldando sua rotina pessoal de forma saudável ao planeta. Buscasse ainda que as bordas 

do Rio Ingá, fonte dos materiais recicláveis utilizados no projeto, não mais venham a ser 

objeto de novas pesquisas relativas à sua poluição, ou seja, desejamos que pelos menos as 

margens do rio continuem limpas por muito tempo após o processo de higienização feito 

pelos alunos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao fim do trabalho, tem-se a convicção da importância dos jogos e brincadeiras em 

relação ao meio ambiente como prática educativa sustentável nas aulas de Educação Física. 

Observou-se de maneira satisfatória a conscientização e envolvimentos dos alunos sobre a 

temática abordada, bem como a inclusão dos pais e de toda comunidade escolar em relação 

projeto. Possibilitou realizar todo processo de preservação ambiental de maneira lúdica. 

Verificou-se que necessitamos da ampliação do projeto para as comunidades ribeirinhas, 

onde os alunos iniciaram o projeto e o mesmo será colocado em prática nos meses 

seguintes devido a um novo risco de poluição do Rio Ingá, por conta de sua grandeza que 

abrange também outras cidades e traz o lixo em sua correnteza ou até mesmo pela 

reeducação de sua população ribeirinha. 

AVALIAÇÃO 

Ao desfecho final desse projeto, concluo que este foi de extrema importância para a 

sociedade em geral e o meio ambiente, assim como para a formação de um cidadão crítico 

e que possa respeitar o ambiente em que vive, trabalho este que desempenhou a formação 

do homem, preservação ambiental e intervenção no meio. 

 



ANEXOS 

Figura 1 - Coleta de materiais recicláveis do Rio Ingá 

 

Figura 2 – Utilização dos brinquedos  feitos com os matérias recicláveis encontrados no Rio 

 


