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RESUMO:  

Introdução: A educação ambiental é uma das formas de sensibilizar o ser humano sobre a 

sua relação com a natureza e promover o compromisso com formas de desenvolvimento 

sustentável que permitam a melhoria da qualidade de vida no planeta. A reciclagem, na 

educação ambiental, vincula um tema voltado ao papel de preparar o educando para aprender 

a respeitar o próximo e a natureza, aprendendo a ser ético, humano, a viver em grupo e a lutar 

pelo seu bem e dos demais. Objetivo: A finalidade dessa pesquisa foi sugerir projetos com a 

reciclagem na educação ambiental como maneira de sensibilizar o aluno a participar da 

promoção da qualidade de vida, avaliando a educação ambiental como compromisso na 

mudança social e analisando as questões ambientais atuais levando em conta uma perspectiva 

histórica. Metodologia: Como metodologia de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

para dar suporte à parte teórica e as propostas da pedagogia de projetos para a montagem de 

projetos a serem aplicados em sala de aula. Resultados e discussão: A educação ambiental 

nas escolas é amparada pela Lei 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. A Lei 

aponta que a EA deve ser desenvolvida de forma interdisciplinar e transversal nas escolas 

públicas e privadas e em todos os níveis de ensino. A expectativa é que a EA estimule e 

incentive a comunidade escolar a desenvolver uma maior conscientização ambiental e 
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modificando culturas e comportamentos que levam ao excesso de consumo e de utilização dos 

recursos naturais. Os projetos sugeridos são para alunos da Educação Infantil de 4 e 5 anos, 

sendo o primeiro projeto proposto, “Boneca e boneco de material reciclável”, como objetivo 

promover oportunidades para que a criança perceba que a reutilização de materiais é um dos 

modos de promover a educação ambiental. Para tanto elas serão incentivadas a construir 

um(a) boneco(a) a partir de material reciclável. No segundo projeto proposto, partimos do 

tema Animais mamíferos, objetivando aprender sobre os animais mamíferos e construir 

alguns com material reciclável. Nesse projeto a criança pesquisará sobre os animais 

mamíferos e seus biomas (marinho, aéreo e terrestre), montará esses animais com material 

reciclável e os exporá em uma maquete de seus ambientes. Conclusões: Ao propor projetos, 

ações e propostas interdisciplinares a escola possibilita ao aluno perceber a importância da 

reciclagem e da mudança dos hábitos de consumo, promovendo oportunidades para que a 

criança perceba que a reutilização de materiais é um dos modos de relacionar-se melhor com 

o meio ambiente, diminuindo a quantidade de materiais jogados no lixo, levando-a a 

desenvolver habilidades, melhorar a autoestima e permitir que construa os seus 

conhecimentos de forma prática, criativa, lúdica e sustentável.  
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