
Os estudantes irão compreender a sua capacidade de ter impacto no ambiente.
Os estudantes irão desenvolver as suas capacidades orais e escritas, tais como argumentar um ponto de vista, exprimir-se de 
forma clara e criar gráficos que demonstrem as suas descobertas.
Os estudantes irão desenvolver a sua capacidade de conduzir uma pesquisa.

Capacidades escritas

Capacidades matemáticas

Escrever textos de opiniões em determinados temas, suportando o ponto de vista com argumentos.
Escrever textos informativos sobre determinados temas, expondo a informação de forma clara.

Desenhar gráficos de imagens e gráficos de barras para apresentar os dados divididos em categorias. Usar os gráficos para 
responder a questões e resolver problemas.

Encomendar material educacional de centros de reciclagem e organizações que incentivem a reciclagem. Convide pessoas que 
trabalham nestes locais para apresentarem o seu trabalho na escola.
Faça uma projecção da visita virtual da Valorsul, em http://www.valorsul.pt/pt/viagem-virtual/visita-ao-centro-de-triagem
Visite um negócio local que seja amigo do ambiente. Exemplos disso são: restaurantes que usem comida local e/ou que 
façam compostagem, negócios que usem materiais reciclados, que recorram a energia solar, entre outros.
Trabalhe com a biblioteca local para organizarem uma exposição dos trabalhos dos alunos.

Livros;
Materiais informativos dos centros de reciclagem e organizações.
Objectos recolhidos do lixo (para os alunos separarem, como garrafas de plástico, tubos de papel de cozinha, jornais, caixas 
de cereais, sacos de plástico...) ou o objectos que estejam no próprio caixote da sala de aula.
Luvas para usar enquanto separam o lixo (caso necessário).

Ligações com a comunidade

Materiais

Resultados

Relação com o currículo escolar 

Questões essenciais para os estudantes

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

AMBIENTE (exemplo de projecto)

Os estudantes irão mapear a comunidade para determinar a necessidade de um programa de reciclagem.
Os estudantes serão encorajados a ser responsáveis pelo impacto ambientald as suas escolhas.
Os estudantes irão examinar como podem ser responsáveis por minorar o impacto ambiental, através da reciclagem.
Os estudantes irão usar o seu conhecimento para educar outros na sua escola, família e comunidade.

Como é que as escolhas individuais de reciclar afectam a nossa comunidade?
Qual é a responsbilidade pessoal que os indivíduos têm?
Qual a responsabilidade pessoal para incentivar outros a reciclarem?
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Objectivos



Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com
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Sacos de lixo da escola.
Balança.
Materiais para expôr.

Ambiente - Condições que rodeiam uma pessoa, animal ou coisa. As circunstâncias em volta de um organismo ou grupo de 
organismos; especialmente a combinação de condições externas físicas que afectam e influenciam o crescimento, 
desenvolvimento e sobrevivência.
Reciclar - Transformar material já utilizado num novo objecto e/ou numa nova utilização.
SustentabilidadeSustentabilidade - A capacidade de durar ou resistir. No caso da humanidade, o potencial para a manutenção a longo prazo 
do bem-estar, o que por sua vez depende no bem-estar do mundo natural e o uso responsável de recursos naturais. Por ex.: 
A agricultura sustentável produz o que precisamos de consumir, sem pôr em causa as necessidades humanas futuras.

Criar conhecimento (aproximadamente um período de aula)

Criar compaixão (aproximadamente um a dois períodos de aula)

Agir (aproximadamente dois a quatro períodos de aula, dependendo do projecto e da publicação dos livros)

Ler livro(s) seleccionado(s) sobre o ambiente.
Perguntar aos estudantes questões-chave sobre a reciclagem. Se a escola e a comunidade já fazem reciclagem, pergunte aos 
estudantes que diferentes coisas podem ser recicladas na escola e em casa. Se não fazem a reciclagem, pergunte aos 
estudantes o que é que eles acham que é a reciclagem e o que poderia ser reciclado.
Veja materiais educacionais sobre reciclagem com os alunos.
DemonstDemonstração de lixo: Divida a turma em grupos e peça-lhes para dividirem entre montes de “Reciclável” e “Lixo”. Depois de 
dividirem, os estudantes partilharão as suas descobertas (incluindo os pesos dos montes) entre a turma e com outras turmas.

Distribuir a turma em grupos.
Cada grupo deve estimar o número de caixotes do lixo (e de caixotes de reciclagem, se adequado) na escola e o peso de lixo 
que é deitado todos os dias fora.
Envie os grupos contar o número de caixotes do lixo e caixotes de reciclagem.
Peça aos grupos que pesem alguns dos sacos de lixo e de reciclagem, de forma a calcular aproximadamente quantos quilos 
de lixo (e reciclagem) saem da escola todos os dias.
PPeça aos alunos para estimar a quantidade de lixo deitado pela escola num ano. E todas as escolas do agrupamento?

Os gruposdevem escolher um objecto reciclável ou uma categoria (papel, plástico,...) para investigar.
Os estudantes irão usar o seu conhecimento para criar dispositivos informativos sobre a reciclagem, para ser exposto na 
escola e/ou na comunidade.
Criem um gráfico com a informação que foi recolhida. Escolham dias específicos para os alunos irem investigar o lixo. As 
pessoas estão a começar a reciclar o objecto reciclápessoas estão a começar a reciclar o objecto reciclável escolhido? Pesem o lixo outra vez e façam um gráfico que demonstre 
o progresso. Encoraje os estudantes a pensar a quantidade a mais/a menos de lixo que cada turma/escola está a gerar. 
Porque é que será que algumas escolas geram mais lixo que outras? É igualmente importante: Se o projecto não estiver a ser 
eficaz,  tentar compreender porquê.
O projecto R&S deve terminar num dia em que os estudantes apresentam os seus dispositivos informativos, num evento com 
pais, professores, directores, coordenadores e membros da comunidade. 

Os estudantes irão colaborar para compreender o tipo de lixo que é criado na escola e para incentivar a reciclagem.

Termos de vocabulário

Aulas



Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.
Peça aos alunos que desenvolvam “compromissos de reciclagem” para os membros da famíia assinarem.

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com
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Organize uma “Noite da Reciclagem” e convide a família dos alunos e membros da comunidade para ver as apresentações dos 
alunos e aprender sobre reciclagem.
Caso não exista um centro de reciclagem que sirva a sua comunidade, defenda a criação de um.
Crie na escola um programa de reciclagem de comida, através de compostagem com minhocas.
Desenvolva um programa de reciclagem na turma.

Durante o processo de colectar e pesar o lixo, mantém um diário das descobertas. Na tua opinião, como é que este lixo está a 
afectar o nosso ambiente? Que ideias tens sobre reciclar o lixo?
Na tua opinião, porque é que é importante que toda a gente participe em actividades de reciclagem? Porque é que é 
importante que toda a comunidade recicle?
Se quisesses convencer outras pessoas a começar a reciclar, que factos usarias para as persuadir a começar?

Vá pesando o lixo criado por uma turma no decorrer de uns dias.
A turma, como um todo, pode pesquisar um objecto do lixo e formas de o reciclar.
Permita que os alunos usem diferentes formas de apresentação da pesquisa que fizeram.

Organizem um concurso de “Tornar-se Verde” na escola. Peça às turmas que enviem as suas ideias em como tornar a escola 
mais amiga-do-ambiente. Descubra soluções para implementar as primeiras três ideias.
Comecem uma horta na escola, para que os alunos tenham legumes orgânicos nos seus almoços ou lanches. Algumas hortas, 
como “hortas para pizza” ou “hortas para diferentes molhos” (ou seja, cultivar ervas e outros ingredientes para esses pratos) 
são divertidos de cultivar e crescem bem em vasos.
Organizem uma “Noite da Compostagem com Minhocas”. Divirta-se a trabalhar em conjunto para criar caixas de 
compostagem pacompostagem para as famílias usarem em casa. As famílias podem trazer os seus próprios materiais ou encontrar um doador 
para os materiais. Também pode ser feita uma angariação de fundos na escola para tornar isto possível.
Pesquisem um alimento comum na ementa da escola e como é que esse alimento chega até à cantina. Descubram quantos 
quilómetros teve que viajar até chegar à escola, quanto tempo demorou até chegar à escola, que químicos foram usados no 
processo e que quantidade de combustíveis fósseis foi usado. Conseguem descobrir qual é a pegada ecológica do alimento? 
Depois de ter todas essas respostas, descubram de que forma é que o almoço escolar pode ter um impacto ambiental menor.
Conduzam uma “auditoria no uso de água” na escola. Conduzam uma “auditoria no uso de água” na escola. Vejam onde é que a água está a ser desperdiçada e que produtos ou 
químicos estão a ser postos na água de forma regular. Investiguem formas de minorar o desperdício na escola epoupar água.
Escreva aos seus representantes locais sobre problemas ambientais que estão a afectar-vos e à vossa comunidade.

Actividades extra

Perguntas de reflexão para alunos

Flexibilidade para alterações

Ideias adicionais de acções

Envolvimento familiar


