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RESUMO 
 
A geração dos resíduos sólidos é resultado,
consumo, dos reflexos do modo de vida adotado em cada comunidade e das atividades 
econômicas ali realizadas.
elementos químicos na forma iônica,
humana, como os cosméticos, pilhas,
aparelhos eletroeletrônicos.
bibliográfica. Este trabalho surgiu pelo intuito que no contexto escolar presenciei a questão 
de excessos de aparelhos eletrônicos,
aparelhos por devidos novos modelos. Segundo Demo insere a pesquisa como atividade 
cotidiana considerando-a como uma atitude,
criativo, mais a intervenção competente na realidade,
realidade em sentido teórico e prático. Dessa forma foi realizada várias pesquisas 
bibliográficas. Não se recomenda trabalhos oriundos da internet. Na maioria dos municípios 
brasileiros, os resíduos sólidos são lançados de maneira inadequada em lixões a céu 
aberto, que, além de agredir o meio ambiente,
trabalho inicial depende da conscientização e sensibilização da comunidade local e das 
equipes de educadores que desenvolverão o trabalho de educação ambiental.
objetivo da educação ambiental é contribuir para a conservação do meio ambiente,
auto realização individual e comunitária e para a auto
processos educativos que promovem a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
processo de educação ambiental contribuirá como um instrumento básico e indi
sustentabilidade dos processos de gestão ambiental,
interprete, evidenciando os aspectos sociais,
sociedade e natureza. Esses postos de entrega voluntária também pode
nas escolas para que os alunos possam levar os materiais recicláveis previamente 
separados em suas residências e entregá
exemplo. Para trabalhar com a reciclagem,
de papel, que tem por finalidade desenvolver uma atividade prática de reuso e reciclagem 
deste material e demonstrar as diferentes possibilidades de aproveitamento dos resíduos 
gerados na própria unidade escolar.
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A geração dos resíduos sólidos é resultado, entre outros fatores,
dos reflexos do modo de vida adotado em cada comunidade e das atividades 

econômicas ali realizadas. Os resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos contêm 
os químicos na forma iônica, que podem causar danos à natureza e à saúde 

como os cosméticos, pilhas, baterias, lâmpadas, componentes de computadores e 
aparelhos eletroeletrônicos. O presente trabalho procura apresentar uma pesquisa 

ste trabalho surgiu pelo intuito que no contexto escolar presenciei a questão 
de excessos de aparelhos eletrônicos, a questão do consumo e as constantes trocas de 
aparelhos por devidos novos modelos. Segundo Demo insere a pesquisa como atividade 

a como uma atitude, um questionamento sistemático crítico e 
mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a 

realidade em sentido teórico e prático. Dessa forma foi realizada várias pesquisas 
Não se recomenda trabalhos oriundos da internet. Na maioria dos municípios 

os resíduos sólidos são lançados de maneira inadequada em lixões a céu 
além de agredir o meio ambiente, atrai catadores de materiais recicláveis.

trabalho inicial depende da conscientização e sensibilização da comunidade local e das 
equipes de educadores que desenvolverão o trabalho de educação ambiental.
objetivo da educação ambiental é contribuir para a conservação do meio ambiente,
auto realização individual e comunitária e para a auto-gestão política e econômica,
processos educativos que promovem a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
processo de educação ambiental contribuirá como um instrumento básico e indi
sustentabilidade dos processos de gestão ambiental, desde que o educador atue como 

evidenciando os aspectos sociais, culturais, políticos, histórico das interações 
sociedade e natureza. Esses postos de entrega voluntária também pode
nas escolas para que os alunos possam levar os materiais recicláveis previamente 
separados em suas residências e entregá-los para a associação de pais e mestres,

Para trabalhar com a reciclagem, pode ser elaborada uma oficina 
que tem por finalidade desenvolver uma atividade prática de reuso e reciclagem 

deste material e demonstrar as diferentes possibilidades de aproveitamento dos resíduos 
gerados na própria unidade escolar. 
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entre outros fatores, dos padrões de 
dos reflexos do modo de vida adotado em cada comunidade e das atividades 

Os resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos contêm 
que podem causar danos à natureza e à saúde 

componentes de computadores e 
O presente trabalho procura apresentar uma pesquisa 

ste trabalho surgiu pelo intuito que no contexto escolar presenciei a questão 
a questão do consumo e as constantes trocas de 

aparelhos por devidos novos modelos. Segundo Demo insere a pesquisa como atividade 
um questionamento sistemático crítico e 

ou o diálogo crítico permanente com a 
realidade em sentido teórico e prático. Dessa forma foi realizada várias pesquisas 

Não se recomenda trabalhos oriundos da internet. Na maioria dos municípios 
os resíduos sólidos são lançados de maneira inadequada em lixões a céu 

atrai catadores de materiais recicláveis. O 
trabalho inicial depende da conscientização e sensibilização da comunidade local e das 
equipes de educadores que desenvolverão o trabalho de educação ambiental. O principal 
objetivo da educação ambiental é contribuir para a conservação do meio ambiente, para a 

gestão política e econômica, mediante 
processos educativos que promovem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O 
processo de educação ambiental contribuirá como um instrumento básico e indispensável a 

desde que o educador atue como 
histórico das interações 

sociedade e natureza. Esses postos de entrega voluntária também podem ser instalados 
nas escolas para que os alunos possam levar os materiais recicláveis previamente 

los para a associação de pais e mestres, por 
pode ser elaborada uma oficina de reciclagem 

que tem por finalidade desenvolver uma atividade prática de reuso e reciclagem 
deste material e demonstrar as diferentes possibilidades de aproveitamento dos resíduos 


