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RESUMO 
 
 

PIBID: Exatamente reciclando. Quando falamos sobre o meio ambiente pensamos em 
florestas, campos e lugares que tenham plantas ou animais a serem defendidos. Mas, essa 
declaração „meio ambiente‟ é definida como todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na 
Terra, ou em alguma região dela, que afeta os ecossistemas e a vida dos humanos. Um dos 
grandes problemas ambientais é o lixo. O homem contemporâneo vive apressado, busca 
soluções rápidas e uma grande quantidade de produtos descartáveis. Por essa razão, é 
importante que aprendamos a reciclar nossos resíduos desde criança. Quando o indivíduo joga 
seu lixo fora, resolve um problema momentâneo, porém, ignora o destino que o lixo terá: ele 
será reciclado? Há algum processo de reaproveitamento desse lixo? Esse lixo vai voltar a sua 
casa? . O objetivo desse projeto foi conscientizar e ensinar nossos alunos a importância da 
reciclagem e, por meio dela, mostrar na prática os conceitos matemáticos aprendidos em sala 
de aula. O projeto contou com a participação dos alunos bolsitas do Programa de Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade de Taubaté, foi supervisionado pelo 
professor de matemática Herbert, da E. M. E. F. Professor Walther de Oliveira e aplicado na 
mesma. Foram ministradas duas aulas por semana, no período de cinco meses, na turma do 6° 
ano do Ensino Fundamental II. Num primeiro contato, solicitamos uma pesquisa sobre o tema 
“O que é reciclagem?”. Posteriormente, gravamos depoimentos sobre o entendimento adquirido 
por cada um dos alunos e vimos então que poucos sabiam sobre a reciclagem, ou a efetuavam 
em suas casas. Organizamos uma campanha de conscientização sobre o lixo produzido e a 
responsabilidade que temos de buscar ações concretas e mudanças de hábito. Após a 
conscientização dos alunos, confeccionamos cartazes referentes ao conteúdo que os alunos 
aprenderam. Os cartazes foram produzidos com as cores das lixeiras de reciclagem, e ficaram 
expostos no pátio da escola a vista de todos que passavam,sendo interessante que no 
intervalo cada respectiva dupla explicava o que o seu cartaz queria dizer. Após o processo de 
aprendizagem descrito acima, realizamos oficinas em que os alunos utilizavam materiais 
recicláveis para produção de objetos como balanças de PET e projetores de caixa de sapatos 
e, por meio deles, eram aplicados. Concluímos que, o processo de aprendizagem dos alunos 
aconteceu de forma natural e espontânea. A percepção de que estavam usando conceitos 
matemáticos se deu após as oficinas, quando vincularam em seus cadernos o assunto 
ministrado em aulas com os objetos produzidos. Palavras chave: Matemática, Reciclagem e 
Oficina.  


