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RESUMO  

Dentre as temáticas ambientais, encontramos aquela relacionada aos resíduos sólidos que, 
infelizmente, se não gerenciada de forma adequada, é responsável por ocasionar impactos 
ambientais negativos como por exemplo a contaminação de solos e água. Como alte
para essa problemática está a construção de aterros sanitários, o uso de compostagem e a 
reciclagem. A reutilização e a reciclagem são dois termos bastante utilizados pela área 
ambiental e em muitos momentos, esses são tidos como sinônimos. Entret
tecnologias sociais diferentes que além de contribuir para a diminuição dos resíduos sólidos 
acumulados, pode ser fonte de renda. Nesse contexto, esse trabalho relata a experiência 
vivenciada no desenvolvimento do Projeto Integrador I do Curso de
IFRN/Mossoró, que tem como temática a Educação Ambiental.  O mesmo, foi desenvolvido 
com crianças da Escola Municipal Vingt Rosado Maia do Ensino Fundamental I, localizada 
na cidade de Areia Branca/RN. A atividade proposta tinha como o
e diferenciação da reciclagem e reutilização, através da confecção de brinquedos, tendo 
como matéria prima resíduos sólidos. Para o seu desenvolvimento, inicialmente foram feitas 
pesquisas bibliográficas e visitas a escola para
serem desenvolvidas. A ação ocorreu em nas turmas de 1° e 2° ano do Ensino fundamental, 
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Dentre as temáticas ambientais, encontramos aquela relacionada aos resíduos sólidos que, 
infelizmente, se não gerenciada de forma adequada, é responsável por ocasionar impactos 
ambientais negativos como por exemplo a contaminação de solos e água. Como alte
para essa problemática está a construção de aterros sanitários, o uso de compostagem e a 
reciclagem. A reutilização e a reciclagem são dois termos bastante utilizados pela área 
ambiental e em muitos momentos, esses são tidos como sinônimos. Entret
tecnologias sociais diferentes que além de contribuir para a diminuição dos resíduos sólidos 
acumulados, pode ser fonte de renda. Nesse contexto, esse trabalho relata a experiência 
vivenciada no desenvolvimento do Projeto Integrador I do Curso de Gestão Ambiental do 
IFRN/Mossoró, que tem como temática a Educação Ambiental.  O mesmo, foi desenvolvido 
com crianças da Escola Municipal Vingt Rosado Maia do Ensino Fundamental I, localizada 
na cidade de Areia Branca/RN. A atividade proposta tinha como objetivo tratar a importância 
e diferenciação da reciclagem e reutilização, através da confecção de brinquedos, tendo 
como matéria prima resíduos sólidos. Para o seu desenvolvimento, inicialmente foram feitas 
pesquisas bibliográficas e visitas a escola para definição do público alvo e atividades a 
serem desenvolvidas. A ação ocorreu em nas turmas de 1° e 2° ano do Ensino fundamental, 
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Dentre as temáticas ambientais, encontramos aquela relacionada aos resíduos sólidos que, 
infelizmente, se não gerenciada de forma adequada, é responsável por ocasionar impactos 
ambientais negativos como por exemplo a contaminação de solos e água. Como alternativas 
para essa problemática está a construção de aterros sanitários, o uso de compostagem e a 
reciclagem. A reutilização e a reciclagem são dois termos bastante utilizados pela área 
ambiental e em muitos momentos, esses são tidos como sinônimos. Entretanto, são 
tecnologias sociais diferentes que além de contribuir para a diminuição dos resíduos sólidos 
acumulados, pode ser fonte de renda. Nesse contexto, esse trabalho relata a experiência 

Gestão Ambiental do 
IFRN/Mossoró, que tem como temática a Educação Ambiental.  O mesmo, foi desenvolvido 
com crianças da Escola Municipal Vingt Rosado Maia do Ensino Fundamental I, localizada 

bjetivo tratar a importância 
e diferenciação da reciclagem e reutilização, através da confecção de brinquedos, tendo 
como matéria prima resíduos sólidos. Para o seu desenvolvimento, inicialmente foram feitas 

definição do público alvo e atividades a 
serem desenvolvidas. A ação ocorreu em nas turmas de 1° e 2° ano do Ensino fundamental, 



 

Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 
 

contemplando 27 alunos com faixa etária de cinco a oito anos. Dentre os alunos, existiam 
aqueles com necessidades especiais. Inicialmente, foi feita uma explanação sobre as a 
temática de reciclagem e reutilização, a importância da coleta seletiva e enfatizadas as 
cores usadas na reciclagem (verde, vermelho, azul, amarelo e marrom) através do uso de 
uma centopeia de EVA que foi fixada no quadro branco. Por último, os alunos 
confeccionaram um brinquedo (reproduziram a centopeia colorida) utilizando caixas de ovos, 
cola, tinta, tesoura e cartolina. Observou-se grande envolvimento e empolgação por parte 
dos alunos e professores. Após uma sondagem, constatou-se que os alunos assimilaram 
bem o conteúdo trabalhado e comprometeram-se em reproduzir essas ações no seu dia a 
dia.  
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