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RESUMO:  

Introdução: Trabalhar projetos sobre meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem por meio 

da disciplina de Arte, tendo como público alvo os alunos dos anos iniciais, é semear a 

conscientização das futuras gerações, pois os alunos repassam informações para a família e 

para a sociedade. A arte é uma das disciplinas que propiciam oportunidades para que as 

crianças desenvolvam a sua criatividade de forma significativa e construtiva, permitindo a 

conscientização sobre meio ambiente, por meio das experiências vivenciadas na prática. 

Objetivo: propor projetos para ensinar as crianças dos anos iniciais sobre meio ambiente, 

usando a reciclagem nas aulas de Arte para esta conscientização. Metodologia: Utilizamos 

como metodologia de pesquisa o levantamento bibliográfico e a pedagogia de projetos para 

sugerir atividades dentro do tema. Resultados e discussão: A temática está inserida nos 

temas transversais propostos nos PCNs e deve ter abrangência interdisciplinar. Nossa 

proposta, apesar de partir da disciplina de Arte, busca abranger outras disciplinas para que as 

crianças obtenham um aprendizado significativo, como sujeitos ativos, conscientes e críticos 

do processo ensino aprendizagem, construindo habilidades e competências para cuidar e 

respeitar o meio ambiente, procurando reciclar, reaproveitar e reutilizar materiais para 

diminuir o impacto do consumo humano na natureza. Conclusões: A escola não pode se 

furtar ao seu papel de discutir as temáticas ligadas ao meio ambiente, ou apenas discuti-las 

porque existe uma lei que torna o tema obrigatório, mas deve também dar o exemplo dentro e 

fora do ambiente escolar para que a criança aprenda que faz parte da natureza e que sem ela 

nada pode sobreviver nesse planeta.  
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Trabalhar projetos sobre meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem por meio da 

disciplina de Arte, tendo como público alvo os alunos dos anos iniciais, é semear a 

conscientização das futuras gerações, pois os alunos repassam informações para a família e 

para a sociedade. A arte é uma das disciplinas que propiciam oportunidades para que as 

crianças desenvolvam a sua criatividade de forma significativa e construtiva, permitindo a 

conscientização sobre meio ambiente, por meio das experiências vivenciadas na prática.  

2. Objetivo  

Propor projetos para ensinar as crianças dos anos iniciais sobre meio ambiente, usando 

a reciclagem nas aulas de Arte para esta conscientização.  

3. Metodologia  

Utilizamos como metodologia de pesquisa o levantamento bibliográfico e a pedagogia 

de projetos para sugerir atividades dentro do tema.  

4. Resultados e discussão  

A temática sobre meio ambiente está inserida nos temas transversais propostos nos 

PCNs e deve ter abrangência interdisciplinar. Nossa proposta, apesar de partir da disciplina de 

Arte, busca abranger outras disciplinas para que as crianças obtenham um aprendizado 

significativo, como sujeitos ativos, conscientes e críticos do processo ensino aprendizagem, 

construindo habilidades e competências para cuidar e respeitar o meio ambiente, procurando 

reciclar, reaproveitar e reutilizar materiais para diminuir o impacto do consumo humano na 

natureza.  

O tema meio ambiente deve ser trabalhado dentro e fora dos espaços escolares por 

meio de ações, projetos e debates que envolvam o aluno e o levem a refletir sobre sua relação 

com o espaço no qual vive. Nas ações propostas pode ser inserida a questão da 

sustentabilidade que são atividades e ações humanas com a finalidade de suprir as 

necessidades do ser humano sem intervir nas gerações futuras, usando com consciência os 

recursos naturais sem agredir o meio ambiente, podendo usar energia                                                                                                                                                

renováveis, reciclar os resíduos sólidos, que gerando renda e diminuindo o lixo no solo, 

desenvolver tecnologias nas empresas para diminuir o desperdício de matéria prima, evitar o 

desperdício da água. Assim reduzir, reutilizar e reciclar passam a ser ações necessárias para 

que a natureza possa ser preservada e sustentar a vida humana. 

A partir dessas considerações montamos dois projetos interdisciplinares, voltados para 

alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, com o intuito de conscientizar a criança 

quanto à reciclagem, sustentabilidade e o meio ambiente. 

No primeiro, “Os sentidos da Páscoa”. Num primeiro momento passar e discutir o filme 

“Um conto de Páscoa, com a turma da Mônica”. Depois cantar a música Coelhinho da Páscoa. 

Incentivar os alunos, por meio de pesquisa, a conhecer os sentidos e símbolos da Páscoa, 

discutindo que a data não é só consumo mais que o próprio educando, usando material 

reciclado, pode montar sua lembrancinha barata. A proposta seria montar ou um coelhinho de 
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caixa de leite ou coelhinho de caixa de ovo, ambos com material reciclado e de baixo custo, 

mas que promovem a criatividade e a consciência ambiental.  

 

 

Coelhinhos de caixa de leite 

 
Imagem em ilustrativa. Disponível em: 

<http://www.atitudessustentaveis.com.br/casa-

e-decoracao/como-fazer-uma-cestinha-de-

pascoa-usando-caixa-de-leite/> Acesso em: 05 

mar. 2016. 

 

 

 

No segundo projeto focamos O Dia das Mães, objetivando homenagear as mães por meio 

de atividades criativas, artísticas e utilizando material reciclável. O projeto se inicia com a música 

Canção para todas as mães para incentivar os alunos a pensarem na importância da mãe, seja ela 

biológica ou cuidadora (avós, tias, madrastas, etc.) no cotidiano do aluno, apontando que quem dá 

carinho, cuida e orienta também é mãe e não apenas a mãe biológica merece respeito e ser lembrada. 

Propor que os alunos montariam cartões individuais para as mães (se tiverem mães cuidadoras, montar 

mais de um cartão) e depois confeccionariam uma das duas sugestões de presentes com material 

reciclável: rosa de papel ou porta retrato com flores de caixa de ovo.  

 

Porta retrato com flores de caixa de ovo 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

<http://blogdedecorar.blogspot.com.br/2013/07/faca-

molduras-reutilizando-caixa-de.html> Acesso em: 14 

mar. 2016 

 

 

 

 

5. Conclusões  

A escola não pode se furtar ao seu papel de discutir as temáticas ligadas ao meio 

ambiente, ou apenas discuti-las porque existe uma lei que torna o tema obrigatório, mas deve 

também dar o exemplo dentro e fora do ambiente escolar para que a criança aprenda que faz 

parte da natureza e que sem ela nada pode sobreviver nesse planeta. Logo, projetos em 
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diversas disciplinas, ao longo de todo o ano letivo, devem focar suas atenções para os 

conhecimentos teóricos e práticos que a criança precisa adquirir para ser um adulto 

ambientalmente responsável e um cidadão consciente da necessidade de toda a comunidade 

humana trabalhar em prol de um meio ambiente preservado. 
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