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Proibido jogar lixo.... no lixo!
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Biologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Ensino com
pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Estudo dirigido, Estudo do meio,
Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista,
Práticas laboratoriais, Produção de materiais sobre a temática abordada, Utilização de
recursos audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Projetor; Computador; Papel sulfite; Impressora; Cola; Tesoura; Papeis variados; Cola
quente; Arame; Alicate; Pregos; Martelo; Rocama; Tintas diversas; Tecidos; Liquidificador
industrial; Peneiras para confecção de papeis; E outros, a depender dos projetos que os
alunos desenvolverem.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

O projeto terá como ponto de partida uma roda de conversa com os alunos para que
possamos verificar o conhecimento a respeito do tema. A partir daí serão realizadas
atividades que visam levar o aluno a adquirir novas aprendizagens a respeito dos problemas
que a produção excessiva de lixo causa ao meio ambiente. Para isso propomos cine-debate,
visitas técnicas a aterros sanitários, palestras. Propomos também a criação de um perfil no
Instagram que deverá ser abastecido de informações e fotos sobre a temática por grupos de
alunos previamente divididos, bem como a divulgação do projeto. Em seguida, teremos
início da coleta e seleção de materiais junto à comunidade e elaboração dos projetos dos
objetos que serão criados. Essa etapa deverá ser realizada em grupo. Com o projeto pronto,
inicia-se a produção. Como culminância desse projeto poderá ser realizada uma exposição
aberta à comunidade escolar.
A seguir, as atividades a serem desenvolvidas:
1. Roda de conversa sobre o tratamento dado ao lixo
2. Cine debate do filme O lixo nosso de cada dia
3. Visita guiada ao aterro sanitário do DF
4. Visita ao Museu de Limpeza Urbana
5. Criação de Perfil no Instagram para divulgação do projeto e postagem de fotos e
textos informativos regularmente
6. Criação de panfletos de divulgação do Projeto
7. Coleta de materiais na comunidade
8. Seleção dos materiais
9. Cine debate do filme Lixo Extraordinário
10. Projeto dos objetos que irão criar
11. Criação dos objetos a partir de materiais reciclados

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação dos materiais produzidos ao longo do curso.

Referências
O Lixo Nosso de Cada Dia, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=KWIEnztOXJU
Lixo Extraordinário, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8
Lixo, quem se lixa? Disponível em
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Cartilha%20Lixo%20quem%20
se%20lixa%20-
2.pdf
https://www.canva.com/

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

lidiane.andrade@se.df.gov.br
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