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PROJETO: Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo vira diversão. 
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Montes Claros – MG – 10 de Setembro de 2017 



Justificativa: 

“Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a 
grande produção de lixo, pois esse processo tem como consequência a liberação 
de gases que promovem o efeito estufa e a poluição das águas subterrâneas e 
superficiais.”¹ Com isso vem a necessidade de uma conscientização ambiental 
coletiva em nossa comunidade escolar com a finalidade de desenvolver o hábito 
de reaproveitamento de resíduos sólidos e o seu descarte adequado, diminuindo 
o impacto ambiental e sua conservação. Com a finalidade de garantir uma 
educação inclusiva e promover oportunidades de aprendizagem equitativa e de 
qualidade. 

Os hábitos de consumo exagerado, promovem uma produção 
indiscriminada de lixo. Atualmente temos uma cultura de comprar muitos 
brinquedos que logo são deixados de lado ou descartados, mesmo em 
comunidades carentes, como é a da nossa escola, este fato é observado. O que 
não acontecia no tempo dos nossos avós, onde a maioria dos brinquedos eram 
feitos pelas próprias crianças com materiais alternativos ou de reaproveitamento. 
A partir desta constatação, identificamos a necessidade de resgatar a cultura das 
brincadeiras de rua nas aulas de Educação Física, proporcionando o prazer de 
confeccionar os próprios brinquedos e trazendo os pais para dentro da escola, 
pois qualquer material pedagógico será mais rico se for variado e construído pela 
própria criança e esta construção promove o desenvolvimento de aspectos 
motores, cognitivos e sociais, além de estimular a criatividade, o trabalho em 
equipe e o senso de pertencimento. 

Objetivos:  

 Desenvolver o hábito de reaproveitamento de resíduos sólidos e o seu 
descarte adequado; 

 Resgate da cultura das brincadeiras de rua. 

 Conscientizar a comunidade escolar da necessidade de preservação dos 
mananciais de água da nossa cidade. 

 Intervenção direta dos alunos e comunidade nos espaços físicos da escola 
utilizando materiais recicláveis para despertar o sentimento de 
pertencimento. 

Atividades: 

A equipe pedagógica da Escola Municipal Professora Simone Soares, 
estabeleceu como foco principal para o projeto político pedagógico de 2017 o 
Desenvolvimento Sustentável, visando promover a Educação de Qualidade, para 
isso, propomos diversas ações interdisciplinares para alcançarmos este objetivo, 
iniciando o mês de março com uma Gincana Ambiental, onde realizamos 
brincadeiras voltadas para os cuidados com o meio ambiente e coleta de 
materiais recicláveis, nesta etapa recolhemos cadernos usados e papeis em 
geral, óleo de cozinha usado e materiais de ferro e alumínio. A escola fez parceria 
com uma associação de catadores situada em nossa comunidade, que comprou 
todo o papel e ferro, o dinheiro foi utilizado para aquisição de roupas, destinadas 
as nossas apresentações culturais, que promovem a proteção do patrimônio 
cultural. Outra parceria foi feita com uma senhora residente na nossa 
comunidade, que recolheu todo o óleo arrecadado, produziu artesanalmente o 
sabão e devolveu parte da produção para a escola, o mesmo está sendo utilizado 
na limpeza da nossa unidade escolar. Essas duas parcerias continuam até hoje, 



nós mantemos um ponto de coleta para esses materiais e repassamos para 
nossos parceiros, com a finalidade de reduzir a produção de lixo e promover o 
crescimento econômico sustentado. Em sala de aula foi trabalhado o descarte 
correto de outros materiais e disponibilizamos em nossa escola em diversos 
locais as lixeiras de coleta seletiva, para consolidar o hábito de destinação correta 
do lixo. 

Construímos durante as aulas junto com os alunos um ambiente de leitura 
e lazer na área externa da escola, com cobertura de Palet, doados pela 
comunidade escolar, plantamos mudas de Burguevilha e Alamanda Amarela, 
doadas pela empresa LAFARGE, formando uma cobertura viva, o que deixou o 
ambiente, fresco e agradável. Esta mesma empresa nos doou diversas mudas de 
árvores e plantas ornamentais, que foram plantadas pelos alunos em nossa 
escola, com o auxílio dos pais, trazendo beleza e melhoria da qualidade do nosso 
ar. Cercamos as plantas com pneus pintados com o auxílio dos pais, alunos e 
professores, a tinta foi doada por uma empresa automotiva situada à frente da 
nossa escola, que doou também 2 tambores já pintados que foram colocados na 
quadra, local que ficava sempre muito sujo ao término do recreio, após esta ação, 
percebemos que a participação dos alunos e comunidade contribuiu para que o 
ambiente se mantenha limpo. 

 Fizemos uma caminhada ecológica no Parque Estadual da Lapa Grande, 
que é  uma unidade de conservação integral, que tem como objetivos, proteger e 
conservar o complexo de grutas com artes rupestres e os principais mananciais 
de água de Montes Claros, promovendo a interação da Educação Física com as 
disciplinas de Geografia, História e Ciências, onde identificamos o nosso bioma e 
através de relatos e palestra dos guias do Parque, os alunos se emocionaram ao 
saber da ameaça  enfrentada pelos animais durante os períodos de queimada, 
que é constante em nossa região, e compreenderam formas de uso sustentável 
dos ecossistemas. 

Português – Leitura e interpretação de textos informativos de jornais, revistas e 
internet, produção de texto e confecção de jogo da memória silábico e batalha 
silábica com mini garrafa pet e caixa de ovo. 

Matemática – construção de jogos matemáticos com materiais reciclados. 

Ciências – estudo da biodiversidade, descarte de materiais, tempo de 
decomposição de resíduos e preservação do meio ambiente. Quais plantas e 
animais simbolizam a nossa região. 

História – Entrevista com pessoa acima de 60 anos e contextualização histórica 
das brincadeiras de rua. Identificação das pinturas rupestres das grutas do 
Parque da Lapa Grande e valorização da cultura e memória norte mineira. 

Geografia – Localização geográfica e tipo de terreno do Parque. 

Artes – Pintura de telas com tinta feita de areia e corantes naturais, artesanatos 
feitos com material de reaproveitamento e construção de uma bola feita com caixa 
de ovos derretida, para jogar vôlei sentado. 

Educação Física – produção de brinquedos e vivencia de brincadeiras de rua que 
a maioria das crianças nem sabiam que existia. Durante os meses de março à 
setembro, todo o material  utilizado nas aulas de Educação Física foram 
produzidos pelos alunos, pelos pais ou pelos alunos junto com o professor 
durante o horário de Educação Física. Neste período, nós fizemos corda de jornal 
e desenvolvemos várias atividades lúdicas visando o desenvolvimento motor, 



utilizando esta corda, além dela, fizemos jogo da memória com potes de iogurte, 
pé de lata, perna de pau, vai-vem, brincadeiras com pneus velhos, que 
posteriormente foram usados para a proteção das plantas, entre vários outros 
brinquedos. 

 Alguns pais construíram carrinhos de rolimã que eram muito populares em 
nossa região e poucas crianças da nossa comunidade escolar conheciam, isso 
proporcionou interação e muita diversão na escola, além do desenvolvimento de 
habilidades como, cooperação e equilíbrio. As rodinhas do carrinho foram feitas 
com rolamentos usados, doados pela oficina automotiva em frente a escola. 

 Foi possível atender todo o conteúdo proposto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Educação Física para o primeiro e segundo bimestres, 
contemplando simultaneamente o Desenvolvimento sustentável, promovendo 
oportunidades de aprendizado de forma inclusiva. 

 Foi construído com cada aluno 1 bola de meia com areia dentro, 
obedecendo os padrões de tamanho e peso da bola de bocha, com isso 
montamos vários kits de bocha para a prática inclusiva, uma canaleta foi feita com 
um tubo de PVC de resto de material de construção, para ser usada pelos alunos 
cadeirantes de baixa mobilidade. 

 Tivemos 4 aulas práticas de voleibol sentado com cada turma, utilizando 
material produzido na aula de artes, uma forma de dar igualdade de condições de 
jogo, para nossos alunos com deficiência. 

 Fizemos apresentações culturais no mês de julho e de agosto, promovendo 
a cultura de paz e diversidade cultural. 

 No dia 1 de setembro, realizamos um festival de pipas, feitas pelos alunos 
com os pais de sacola de supermercado e na mesma data finalizamos os 
trabalhos com uma exposição dos brinquedos construídos pela comunidade 
escolar e os cartazes dos alunos. 

 Acreditamos que atividades assim, não precisam virar sempre projeto e sim 
fazer parte do nosso cotidiano, para que estas práticas tornem-se hábitos.  

Resultados Esperados 

 Reduzir a produção de lixo em nossa comunidade; 

 Melhorar o ambiente escolar de maneira sustentável; 

 Melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos; 

 Participação da comunidade nas atividades escolares. 

Alcançados 

 Valorização e limpeza do ambiente escolar – ODS 9-11-13 

 Parceria com associações de catadores – ODS – 1 – 8 – 12 – 17   

 Trilha no Parque da Lapa Grande – ODS 3 – 4 – 15  

 Gincana ambiental e apresentações artísticas – ODS – 4 – 11  

Avaliação 

Através de diálogos e observação, avaliar o aprendizado dos alunos com 
relação ao tema abordado dentro do projeto. Perceber ao longo do ano letivo a 
postura dos alunos como respeito e cuidados com o meio ambiente e ambiente 
escolar. 
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