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O projeto foi desenvolvido com os nossos alunos do Fundamental I, com o objetivo de orientar o 

brincar do recreio unindo a necessidade de conscientização no que diz respeito a preservação 

ambiental e ao destino correto dado ao lixo descartado diariamente. 

No município de Cerquilho acontece a coleta seletiva, o que veio a somar à nossa proposta, 

facilitando a arrecadação de todos os materiais utilizados na construção dos jogos e brinquedos. 

Todas as turmas, do 1º ao 5º ano, construíram os seus jogos e brinquedos, armazenaram em uma 

caixa, sendo a cada dia, um aluno o responsável pela organização, distribuição e recebimento de 

todos os materiais ao término do recreio. 

As possibilidades de utilização desses jogos e brinquedos foram discutidas previamente, tornando 

possível qualquer mudança, adaptada às experimentações dos alunos, aliada a criatividade 

demonstrada por eles. 

As propostas realizadas possibilitam o desenvolvimento das habilidades motoras, que são 

aprimoradas diariamente, através do brincar. 

Muitos valores puderam ser agregados a essa prática: respeito, responsabilidade, criatividade, 

cooperação, socialização, viabilizando de forma prazerosa o aprendizado de nossos alunos. 

 

Introdução 

É na infância, que se aprende brincando, a lidar com um mundo em constante 

transformação. 

O brincar viabiliza a construção do conhecimento de forma lúdica, interessante e 

prazerosa, garantindo nas crianças a motivação intrínseca necessária para uma aprendizagem 

significativa, contribuindo para a formação de adultos conscientes, imaginativos e autoconfiantes, 

sendo agentes atuantes e  transformadores da sociedade.  

A curiosidade natural da criança unida ao prazer de brincar, oportuniza através da 

construção de brinquedos com materiais recicláveis, conscientizar os alunos sobre a importância da 

reciclagem do lixo a fim de diminuir a exploração dos recursos naturais. 

Tendo em vista que o lixo urbano causa grande degradação ao meio ambiente e ameaça 

ao ser humano e, que a maioria do lixo produzido pelas pessoas podem ser reciclados ou 

reutilizados, este projeto visa a conscientizar os alunos sobre os benefícios da reciclagem e 

preservação do meio ambiente, oportunizando que os alunos pratiquem a coleta seletiva na escola, 



em casa e demais espaços comuns, contribuindo na formação de cidadãos conscientes e 

responsáveis com o lixo que geram.   

 

1 – Justificativa 

 

Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o 

consumo. A partir do momento que o ser humano percebeu o problema do lixo nas cidades; reciclar 

é a alternativa para amenizar a quantidade de lixo produzida diariamente no Planeta, contribuindo 

significativamente para a diminuição da poluição do solo, da água e do ar. 

Promover a coleta seletiva dos materiais necessários à construção dos brinquedos e 

jogos, oportuniza aprendizado e mudança de postura e atitudes no cotidiano. Com materiais 

simples, presentes no cotidiano de todo lar é possível criar jogos e resgatar brinquedos e 

brincadeiras tradicionais. Com o entretenimento a criança descobre o mundo, relaciona-se com as 

outras crianças, prepara-se para a vida e mantém-se saudável. 

Desenvolvido com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o Projeto tem como 

finalidade promover a sensibilização e conscientização dos alunos sobre a importância da 

reciclagem. Tendo em vista que com o entretenimento a criança descobre o mundo, relaciona-se 

com as outras crianças, prepara-se para a vida e mantém-se saudável, a construção dos brinquedos 

com materiais recicláveis contribuiu para formação de agentes transformadores e atuantes na 

sociedade. 

 

 

2-  Objetivo Geral 

 

* Conscientizar sobre a importância da reciclagem e diferentes formas de coleta seletiva 

e destino do lixo; 

* Favorecer a reflexão sobre os impactos da poluição no meio ambiente; 

* Promover mudanças de atitude quanto à diminuição da produção de lixo e o destino 

dado ao lixo produzido diariamente; 

* Estimular a construção de brinquedos e jogos a partir de materiais recicláveis. 

 

 

3-  Objetivos Específicos 

 

* Conscientizar sobre a necessidade da coleta seletiva; 



* Reaproveitar materiais na construção de brinquedos e jogos educativos; 

* Desenvolver o respeito e a conservação dos brinquedos e jogos construídos; 

* Exercitar habilidades e estimular o convívio social. 

 

4-  Metodologia 

 

 Discussão sobre o tema; 

 Leitura informativa; 

 Pesquisas sobre a importância da reciclagem e coleta seletiva; 

 Definição dos jogos e brinquedos a serem construídos; 

 Coleta dos materiais necessários à construção dos jogos e brinquedos: garrafas PET, 

embalagem de leite e iogurte (1 litro), tampas, barbante, papel cartão, potes plásticos (margarina, 

sorvete, requeijão, doces...), meias furadas, jornal, bolas de gude e caixas de papelão (embalagem 

de pizza); 

 Confecção dos brinquedos e jogos; 

 Discussão das regras; 

 Utilização dos brinquedos e jogos durante o recreio. 

 

 

5 – Cronograma 

 

 A coleta dos materiais recicláveis e  a construção dos brinquedos foram realizadas 

durante o 2º semestre. 

 

 

6 – Avaliação 

 

Avaliação contínua da participação individual e coletiva  dos alunos em cada etapa do 

projeto. Observação das mudanças de atitudes no cotidiano escolar frente a coleta seletiva e 

reaproveitamento de materiais; utilização, organização e conservação dos jogos e brinquedos 

construídos e respeito às regras. 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Tendo em vista que através das brincadeiras, a criança assimila valores, assume 

comportamentos, desenvolve diversas áreas do conhecimento, exercita-se fisicamente e desenvolve 

habilidades e competências, a realização do projeto oportunizou de maneira lúdica e prazerosa a 

reflexão e discussão sobre os perigos da poluição e os impactos ambientais causados pela excessiva 

produção de lixo enfatizando a premente necessidade do encaminhamento do lixo para a 

reciclagem. 

 


