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As, imagens, textos e vídeos que foram 
utilizadas na sequência Dídatica e que estão 
inseridas nesse Produto Educacional foram 
retiradas do acervo do Google. Em respeito 
a seus autores citamos o link para as fontes 
dos textos, vídeos e imagens utilizadas, pois 
nossa finalidade com está publicação e tão 

somente educativa.



OLÁ,
PROFESSOR(A)!!!

Apresentação
Esta Sequência Didática é proposta a você, que assim como eu, 
deseja inovar sua prática pedagógica tornando o ensino de 
Ciências da Natureza mais prazeroso e dinâmico, ampliando as 
possibilidades de metodologias de ensino para potencializar a 
aquisição dos conhecimentos científicos e a formação de cidadãos 
críticos e reflexivos para participar de forma ativa e responsável na 
sociedade. 

Este guia-didático é resultado de uma pesquisa de 
mestrado, realizada numa escola pública municipal 
de Serra/ES, cujo título é Ensino Híbrido como 
estratégia para potencializar a Alfabetização 
Científica no ensino de Ciências da Natureza no 
Ensino Fundamental II, realizada no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências e Matemática do Cefor - Instituto Federal 
do Espírito Santo, sob orientação da Professora Dra. 
Danielli Veiga Carneiro Sondermann.

Buscou-se por meio desta intervenção pedagógica estruturada na 
abordagem metodológica dos Três Momentos Pedagógicos, 
desenvolver práticas pedagógicas numa turma do 9º ano do Ensino 
Fundamental II, utilizando o conteúdo de Polímeros e refletir sobre 
as consequências para a vida no planeta do alto consumo e 
descarte de forma inadequada dos Resíduos Sólidos-Plásticos no 
ambiente. Para isso, contou com as contribuições do Ensino 
Híbrido por meio do modelo de Rotação por Estações de 
Aprendizagem que se apresenta como uma proposta que integra as 
tecnologias digitais para potencializar a Alfabetização Científica e a 
participação ativa dos alunos.                                              

Este Produto Educacional traz algumas sugestões e ideias de 
atividades a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental II, 
embora possa ser adaptado e aplicado a outros níveis da Educação 
Básica, desde que sejam feitas as adequações necessárias à 
realidade escolar. Espera-se que este produto possa despertar o 
interesse por práticas pedagógicas inovadoras e a constante 
reflexão a respeito dos atuais padrões de consumo, da utilização 
em larga escala dos polímeros, do descarte feito de maneira 
inadequada, e ainda, da falta de políticas públicas na gestão desses 
resíduos, tornando-o causador de diversos impactos.
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Mas, porque a temática 
de Resíduos Sólidos – 

Plásticos?  

introdução

Os Resíduos Sólidos - Plásticos tem sido considerado um 
grande problema social, ambiental, econômico, político e 
cultural da atualidade (Figura 1). E diante da necessidade 
de contextualizar os conteúdos tornando-os significativos 
essa temática trouxe maior significado ao conteúdo de 
Polímeros. Trazer a discussão de temas de grande 
relevância social para a sala de aula é fundamental 
quando se trabalha na perspectiva da Alfabetização 
Científica (AC) o que contribui para a educação científica 
e para a formação de sujeitos mais críticos e 
responsáveis. 

Neste viés, discutir a produção, o destino dos Resíduos 
Sólidos-Plásticos, o impacto sobre o ambiente e as 
consequências para a vida no planeta, envolve reflexões 
sobre a gestão de resíduos sólidos, hábitos de consumo 
na sociedade atual, induz a novas posturas e contribui 
para a formação cidadã.

01.

08

?

Figura 1 – Descarte de Resíduos Sólidos- Plásticos feito de forma inadequada.
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Polímeros 
Segundo Mano e Mendes (1999), a palavra polímero vem do grego poli que quer dizer 
“muitas” e meros “partes”. Assim, os polímeros, são compostos formados geralmente por 
moléculas grandes, com alto peso molecular, as macromoléculas, obtidas pela combinação 
de moléculas pequenas chamadas de monômeros. As macromoléculas, hidrocarbonetos 
derivados de petróleo, são formadas principalmente por átomos de Carbono (C) e Hidrogênio 
(H) e são denominadas também de cadeias poliméricas contendo um grande número de 
átomos encadeados. 

Os polímeros formam longas cadeias e suas propriedades variam em relação ao tamanho, à 
composição, à estrutura química e às interações moleculares existentes. É por isso que os 
plásticos são tão diferentes entre si. A reação de polimerização ocorre quando os monômeros 
são submetidos a fatores como, pressão, aquecimento e ou aplicado algum aditivo químico, 
conduzindo assim a formação de polímeros (Figura 2). Essas moléculas ganham característi-
cas próprias e podem ou não ter unidades químicas repetidas. Nem todas as macromolécu-
las são polímeros, porém todos os polímeros são macromoléculas (MANO E MENDES, 
1999). 

O que são 
Polímeros? 

Figura 02:  Exemplo de polimerização do etileno. 

Polímeralização

Polietileno

Polímeros

Monômero

EtilenoC=C

H   H

H   H

C   C

H   H

H   H

C   C

H   H

H   H

C   C

H   H

H   H (n)
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A palavra plástico deriva do grego plastikós, e significa flexível, adequado à moldagem e 
define qualquer material capaz de ser modelado com calor ou pressão para criar outros 
objetos. Os plásticos como conhecemos surgiu progressivamente a partir das contribuições 
de vários pesquisadores de diferentes partes do mundo, tendo sua origem nos polímeros 
naturais. 

Desde o início do século passado o uso dos polímeros conhecidos como plásticos tem se 
tornado cada vez mais frequente nos diversos setores da sociedade, como os setores 
automotivos, eletroeletrônicos, têxteis, de embalagens, da medicina, da construção civil, 
entre outros, e se destacam por possuírem características químicas e físicas que lhes 
concedem propriedades como durabilidade, flexibilidade, elasticidade, transparência, baixa 
densidade, baixa temperatura de processamento, baixa reatividade, resistência a corrosão 
(ROSA et al, 2002), possuem isolamento térmico, acústico, elétrico entre outras 
características.  E ainda, o fator econômico, pois os objetos e embalagens plásticas 
apresentam baixo custo de produção, além de serem leves, fáceis de transportar, tornam-se 
mais vantajosos comercialmente, o que leva a uma utilização mundial em larga escala. 
Estudos apontam que cerca de 8,3 bilhões de toneladas foram produzidas nos últimos 13 
anos (GEYER, JAMBECK, LAW, 2017). O Quadro 1 destaca os setores consumidores de 
produtos plásticos no Brasil.

Plásticos,onde está 
o problema? 

Mas afinal, os plásticos trazem 
benefícios ou malefícios à 

sociedade? 
Onde está o grande problema? 

 

Fonte: Abiplast (adaptação feita pela autora da Abiplast) - (2019).

03.
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O plástico, portanto, é um item importante em aspectos de conveniência e, em muitos 
sentidos, proporciona desenvolvimento tecnológico. Mesmo com as características de 
durabilidade e resistência à degradação, o material plástico sofre fragmentação no ambiente 
quando os diversos fatores ambientais, como a radiação Ultravioleta, presença de oxigênio, 
mudanças de temperatura, umidade, ação das ondas e contato com contaminantes e 
microrganismos alteram suas propriedades físicas e químicas, fragmentando-os em 
partículas progressivamente menores, os microplásticos, que são invisíveis a olho nu e 
alcançam locais inimagináveis. 

Diversos estudos têm discutido e relatado a presença de microplásticos em diferentes 
localizações geográficas, em produtos de consumo humano, como alimentos e bebidas, isso 
tem provocado uma grande preocupação na comunidade científica. 

O grande problema está ao 
longo de toda cadeia 

produtiva!
A responsabilidade é de todos 

nós! 
 

dica

Para mais informações sobre os Microplásticos, acesse o link disponível em: 
https://www.ecycle.com.br/5914-microplasticos.html. Caso seja possível comparti-
lhe com seus alunos e discuta com eles sobre essa questão. 
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O ensino de Ciências da Natureza pode contribuir para a formação da cidadania ao 
potencializar a Alfabetização Científica, pois possibilitará aos alunos um novo olhar sobre o 
mundo que os cerca bem como também, fazer escolhas e intervenções conscientes 
pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Chassot (2003) propõe um 
ensino que privilegie a realidade dos alunos, onde possam fazer uma leitura crítica, buscar 
encaminhamentos para os problemas reais que os afligem e assim transformar o seu entorno 
para melhor, tornando-se agentes de mudanças. 

Nesse viés para termos uma educação de qualidade e emancipadora, os temas trabalhados 
devem ter relação com as transformações sociais e ambientais que o desenvolvimento 
científico e tecnológico traz para a sociedade (LOUREIRO, 2009;  SANTOS; AULER, 2011) 
como observado na Figura 3. 

E ainda, é preciso que a escola mude o seu tempo e espaço, reestruture os currículos 
escolares e façam adaptações necessárias nas metodologias. Diante de tantas 
possibilidades que as tecnologias digitais proporcionam é preciso integrá-las de maneira 
mais efetiva às práticas pedagógicas. Assim, a metodologia do Ensino Híbrido se apresentou 
como uma possibilidade de prática inovadora por diversificar a aprendizagem.

Nesse sentido, espera-se que está Sequencia Didática -  Plásticos o que eu tenho com 
isso? – favoreça uma educação crítica e problematizadora da realidade e que seja um 
instrumento de formação política e de reflexão sobre os problemas que nos rodeiam, sendo 
capaz de gerar novas posturas para atuar na sociedade de forma crítica, participativa e 
responsável, que é a proposta da AC, (SASSERON; CARVALHO, 2011; FREIRE, 1987, 
1996).

Professor (a), convide seus alunos a 
observar a comunidade local, 
identificar as qualidades e os 
problemas socioambientais do 

entorno. 
Traga a discussão para a sala 

de aula, estimule-os a 
transformar o seu contexto 

social tornando-se um cidadão 
reflexivo e mais responsável.

O ensino de Ciências 
e a Alfabetização 
Científica 

04.
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Figura 3 – Exemplos de descarte de resíduos sólidos- plásticos de forma inadequada.
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O termo híbrido traz o sentido de mesclado, misturado, blended. O ensino híbrido tem sido 
definido como uma metodologia ativa que é mais flexível, permite uma variedade de 
procedimentos, mistura diferentes espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e 
tecnologias digitais. Possibilita diferentes abordagens para uma mesma situação de 
aprendizagem, uma vez que há várias formas de ensinar e aprender, tanto no ambiente 
online quanto no presencial e a utilização das tecnologias digitais com foco na 
personalização do processo de ensino prendizagem, possibilitará momentos de 
aprendizagem mais significativa (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, BACICH; 
MORAN,  2018).

O ensino híbrido relaciona-se às propostas educacionais da atualidade tornando-se uma 
tendência de ensino em todo mundo, sendo uma de suas características o desenvolvimento 
da autonomia do aluno. Assim, misturar diversos recursos entre eles os digitais às práticas 
pedagógicas, pode tornar o ensino mais estimulante, dinâmico e desafiador, ampliando as 
possibilidades de pesquisas e aprendizagem para além das fronteiras e muros escolares.

Para pensar a utilização do ensino híbrido, é preciso conhecer os modelos e escolher o que 
melhor se adapta a realidade de cada comunidade escolar. Christensen, Horn e Staker 
(2013), propôs  uma classificação para as diferentes modalidades de ensino híbrido, 
apontam que na zona híbrida do ensino (figura 4) podem apresentar tanto a antiga tecnologia 
presente na sala de aula tradicional quanto a nova presente no ensino online. 

Ensino Híbrido05.

A metodologia usada nesta 
intervenção foi o  Ensino Híbrido.

Desafie seus alunos para participar 
de forma ativa na construção do seu 
conhecimento, a gerar o gosto pelo 

saber!

13

Figura 4 – Zona híbrida do ensino

Fonte: Christensen, Horn e Staker (2013)



O modelo Rotações por Estações oportuniza ao aluno a construção do conhecimento de 
forma ativa, assumindo uma postura mais participativa. Para isso é necessário engajá-los em 
atividades práticas nas quais eles sejam protagonistas da sua aprendizagem (BACICH; 
MORAN, 2015, 2018).

A escolha deste modelo se deu por melhor se adequar às características da comunidade 
escolar, tendo em vista que o revezamento das atividades acontece dentro do espaço físico 
da sala de aula, onde os alunos são organizados em grupos e devem passar por cada esta-
ção, realizar a atividade proposta de forma colaborativa e no tempo determinado previamen-
te. Cada estação tem um objetivo específico, mas todas ligadas ao objetivo central da aula 
(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).

A sala de aula deve ser preparada previamente em estações 
(Figura 5) definidas por números e com os materiais didáticos 
disponibilizados em cada estação. As atividades alternam 
momentos com roteiros fixos como leituras, exercícios, produção de 
texto, debates em grupos, atividades práticas, vídeos, entre outros, 
e pelo menos uma das estações deve conter uma atividade online, 
com o uso de algum recurso como smartphone e notebook com 
conexão à internet, que deverá ser testado e validado evitando 
assim transtornos.
 
Nesta intervenção pedagógica foram usadas ferramentas digitais 
como Vídeos, Código QR Code, construção de História em Quadri-
nhos usando o Pixton, quizz usando o Plickers e o WhatssApp 
ampliando as discussões e reflexões após as aulas. 

Modelo Rotações 
por Estações06.

Professor(a), você deve estar se perguntando, como acontece 
na prática  o modelo Rotação por Estações?

 Que atividades devem ser planejadas? Observe nos apêndices 
as atividades que foram trabalhadas nesta intervenção.  
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Figura 5 – Exemplos de estações que foram trabalhadas na intervenção 
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Devem ser apresentadas aos alunos as questões, os problemas vivenciados por eles, para 
serem discutidos e associados aos conteúdos científicos. Busca-se a compreensão diante do 
tema apresentado por meio dos questionamentos feitos pelo professor, que deve organizá-lo 
de tal forma, que os alunos sejam motivados e desafiados a expor o que conhecem sobre o 
assunto e o professor deve estar atento a ouvir e estimular a busca por novos 
conhecimentos.

Refletir  as consequências para a vida no planeta do alto consumo e descarte de 
forma inadequada dos resíduos sólidos plásticos no ambiente. 

Três Momentos 
pedagógicos07.

Objetivo geral:

A intervenção pedagógica seguiu a 
dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos  proposto por 

Delizoicov,  Angotti e Pernambuco (2009), que são a 
Problematização, a Organização do Conhecimento e a Aplicação 

do Conhecimento.
Então, vamos conhecer melhor cada momento, os objetivos e 

os conteúdos trabalhados!!
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Primeiro Momento
Problematização

Problematizar e  mediar a reflexão motivando a busca dos conhecimentos científicos 
relacionados à temática resíduos plásticos.

Aula 1- Objetivo específico:

Produção de resíduos sólidos; 

Impactos ambientais provocados pelos descarte dos resíduos 
sólidos plásticos; 

Consumo consciente;

Conteúdos: 



Primeiro Momento
Problematização

Se dá a construção dos  conhecimentos a partir dos conteúdos científicos estudados. Várias 
atividades devem ser aplicadas e diversos recursos devem ser utilizados para desenvolver a 
compreensão científica das situações problematizadas que contam com a mediação do 
professor, que atua de forma ativa, apontando caminhos, possibilidades,  criando condições 
para a construção de novos conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento da autonomia 
do aluno. Nesta etapa são construídos olhares mais críticos sobre o assunto estudado 
valorizando os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Neste momento foi 
usado o modelo Rotação por Estações, conforme figura 6. 

Discutir os impactos ambientais provocados pelo descarte dos resíduos sólidos - 
plástico no ambiente.

Aula 2- Objetivo específico:

Este foi um momento de muita aprendizagem ativa e foi 
organizado em 3 aulas com 100 minutos cada e a dinâmica 

usada foram as estações de aprendizagem no modelo Rotação 
por Estações. 
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Segundo  Momento
Organização do 
Conhecimento

Impactos Sociais / Ambientais / Econômicos dos resíduos sólidos;

 Política dos 4Rs  - Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

Tempo de decomposição dos resíduos sólidos; 

Impactos na vida marinha do acúmulo de plástico.

Conteúdos: 

Figura 6 – Dinâmica da organização das estações.

Arquivo da autora (2019)



Conhecer os diferentes tipos de plásticos e discutir os impactos do microplástico no 
ambiente. 

Aula 3 - Objetivo específico:

17

Polímeros e fórmula química dos plásticos – Hidrocarbonetos; 

Tipos de plásticos;

Densidade dos polímeros;

Tipos de fragmentação: Bio Fragmentação, Foto Fragmentação, Fragmentação 
Termal, Termo-oxidativa e Hidrólise;

Impactos do microplástico;

Toxicidade nas cadeias alimentares;

Riscos à saúde humana;

Bioplásticos, plásticos  biodegradáveis e oxibiodegradáveis;

Conteúdos: 

Discutir o conceito de Desenvolvimento Sustentável.

Aula 4 - Objetivo específico:

Tipos de Sustentabilidade – Econômica, Social e Ambiental; 

Ações Sustentáveis - Individual/ Coletiva;

Conteúdos: 

Figura 6 – Dinâmica da organização das estações.



Neste momento ocorre a sistematização do conhecimento que foi trabalhado, constatando se 
os alunos conseguiram apreender os conhecimentos construídos. Devem ser planejadas 
metodologias motivadoras, desafiadoras, onde o aluno esteja no centro do processo, que 
sejam provocadas reflexões críticas, buscando romper com as tradicionais atividades de 
memorização e de reprodução de conceitos. 

Deve-se possibilitar o diálogo e a participação ativa dos alunos, proporcionando a eles 
momentos onde possam expressar opiniões e tomar decisões que envolvem as dimensões 
socioambientais, socioeconômicas e políticas potencializando assim a Alfabetização 
Científica acerca da temática estudada.

Este momento foi organizado em 2 aulas com 100 minutos cada e a dinâmica usada na aula 
5 foi desafiar os alunos a preparar uma ação para conscientizar a comunidade escolar sobre 
a temática estudada como a apresentação na Mostra Cultural, um Mural informativo/ 
educativo ou escrever coletivamente uma carta endereçada a gestão municipal.

Na aula 6 houve a revisão dos conteúdos e conceitos trabalhados por meio do quizz usando 
a ferramenta – Plicker com as questões elaboradas por eles ao longo das estações.

Aula 5 e 6 - Objetivo específico:

Este é o grande momento de aplicar  o conhecimento 
construído.  

Estimule seus alunos a desenvolverem a criatividade, a serem o 
protagonistas! 
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Terceiro Momento 
Aplicação do 

Conhecimento

Elaborar um plano de ação para conscientizar a comunidade escolar 
sobre o descarte de forma inadequada dos resíduos sólidos plásticos.   

Revisar os conteúdos e conceitos  trabalhados.           



Dinâmica:

Este momento teve a duração de 100 minutos de aula e a dinâmica usada foi por meio de 
aula expositiva e dialogada, vídeos e roda de conversa. Buscou-se uma reflexão crítica a 
respeito dos valores culturais da sociedade moderna no que diz respeito ao consumismo e 
aos aspectos econômicos e políticos  que envolve a gestão dos resíduos sólidos. 

Neste momento deve-se provocar uma reflexão acerca da temática como: Se conseguem 
imaginar nossas vidas sem os objetos plásticos? Quais as facilidades para os diversos 
setores da sociedade? Quais são os benefícios desses polímeros? A matéria prima utilizada? 
Os impactos do consumo e do descarte de forma inadequada? Discutir a legislação que trata 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),   Lei 12.305/10 entre outros.

Caso sinta necessidade de saber os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática 
poderá ser aplicado um questionário diagnóstico. Uma sugestão é usar o Google forms.

Aula expositiva e dialogada, utilizando o Powerpoint para conhecer a Lei nº 12.30/10, que 
institui a Política de Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O ideal é que seja dado foco nos 
avanços feitos em âmbito municipal e discutir a produção, o consumo, o descarte e os 
impactos ambientais dos resíduos.
� Assistir ao vídeo - A Química do Saber - Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=PnZwZLqLTlg, e fomentar a discussão fazendo as 
intervenções necessárias nos pontos principais abordados no vídeo, como as características 
e as inúmeras aplicações cotidianas do plástico, a composição química, a matéria prima, a 
cadeia produtiva, entre outros.
� Caso seja possível, pode ser programado uma visita a uma usina de triagem, um aterro 
sanitário ou uma associação de catadores de materiais recicláveis. Para essa atividade 
foram convidados representantes da Associação de catadores de materiais recicláveis 
Recuperlixo - Serra/ES, que vieram à escola fazer um bate papo com os alunos e discutir 
sobre a temática em âmbito municipal. 
 
Se possível, criar grupo de WhatsApp para disponibilizar ao longo da semana link de 
vídeos e de documentário/reportagem, charges, imagens, tutoriais, entre outros.

Garanto que seus alunos vão se envolver nessa 
nova dinâmica de trabalho!

Vamos  compreender então como se deu a 
Problematização? 
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Aula – 1 
Problematização



ESTAÇÃO 01:

As aulas seguintes, Organização do Conhecimento, seguiram o modelo 
Rotação por Estações onde trabalharam de forma colaborativa com 

atividades diversificadas. 
Seus alunos vão participar ativamente de cada estação e poderão 

vivenciar momentos ricos de aprendizagem.
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Propostas de trabalho 
da aula 2 

Leitura do texto: Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. 
(Tatiana Coelho, G1(04/03/2019) e responder a algumas questões relacionadas. 
Fonte:https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-maior-produtor-de-lix
o-plastico-do-mundo-e-recicla-apenas-1.ghtml.

ESTAÇÃO 02:

Produzir um texto colaborativo refletindo sobre quais as questões ambientais, sociais e 
econômicas podem ser discutidas a partir da leitura da imagem  que encontra-se disponível 
em: http://gilmaronline.blogspot.com/2018/01/charge-lixo.html.

ESTAÇÃO 03:

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=2bSN9JXsS90 e assistir o vídeo sobre as 
Ilhas de plástico no Pacífico.  Em seguida discutir  se os resíduos que aparecem no vídeo, 
estão incluídos aqueles que descartamos diariamente. Se temos responsabilidades nessa 
situação mesmo estando tão longe. Quais situações do nosso dia a dia pode contribuir com 
o acúmulo de plástico nos oceanos? E em seguida elaborar uma questão objetiva para a 
montagem de um quizz.

ESTAÇÃO 04:

Expor algumas imagens impressas disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/05/revista-national-geographic-destaca-impa
cto-de-plastico-nos-oceanos.shtml;
http://www.ambientelegal.com.br/a-morte -navega-no-plastico/ e solicitar que respondam 
as questões: O que vocês identificam na primeira imagem? Qual a relação entre a primeira 
imagem e as demais imagens? Propor a seguinte discussão: Ao estudar a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) percebemos que ela institui a responsabilidade 
compartilhada dos geradores de resíduos, dos fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e do cidadão. Assim, ao analisar essas imagens, percebemos que há muitas 
falhas nesse sistema.  Aponte o que cada setor deve fazer para garantir que o destino final 
dos resíduos plásticos não vá parar no ambiente.

ESTAÇÃO 05:

Disponibilizar uma imagem com o tempo de decomposição de vários objetos. Solicitar que 
observem que após o descarte, as embalagens e/ou produtos demoram anos para se 
decompor no ambiente, tornando-se um grave problema ambiental. Fazer a leitura do texto 
complementar sobre a política dos 4 R’s - Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar e 
construir um cartaz informativo/ educativo. Obs. Disponibilizar cartolina,  revistas para 
recortes, pincéis, cola, tesoura régua, etc.   



ESTAÇÃO 01:

Nesta aula, foram organizadas 4 estações uma vez que as atividades 
propostas demandam mais tempo de discussão e execução. 

A estação com o uso do código QR Code foi uma novidade que trouxe 
envolvimento de todos!
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Propostas de trabalho 
da aula 3 

 
Atividade prática para conhecer os diferentes tipos de plásticos e classificar as embalagens 
e objetos de acordo com as características e numeração impressa na embalagem. Para 
esta atividade será necessário disponibilizar sobre uma mesa ou bancada, diferentes 
embalagens e objetos plásticos, e a imagem com a numeração que separa o material em 
seis diferentes tipos de plásticos (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS além da sétima opção 
(outros), normalmente empregada para os produtos de plástico fabricados com uma 
combinação de diversas resinas e materiais). 
Professor, você poderá criar um Código QR Code, usando a ferramenta disponível em 
(https://br.qr-code-generator.com/)  para inserir informações que achar necessária sobre os 
diferentes plásticos e depois imprimir os códigos para que os alunos possam fazer a leitura, 
com o uso do celular, em sala de aula. Caso a escola não disponibilize internet, solicite aos 
alunos previamente, que baixem no celular um leitor de Código QR Code. Ou disponibilize 
este quadro para que os alunos consultem as característica dos diferentes tipos de 
plásticos e façam a separação das embalagnes e objetos.  

ESTAÇÃO 02:

Atividade prática – Conhecer as propriedades dos materiais nos ajudam a identificá-los e a 
separá-los. Como diferenciar os plásticos pela densidade? Neste experimento será 
investigado se os diferentes tipos de polímeros afundam ou flutuam, por possuírem 
diferença de densidade, utilizando água, álcool e solução de cloreto de sódio. Será feito a 
comparação entre a densidade do álcool e da solução de cloreto de sódio em relação à 
água e testar para verificar quais polímeros afundam ou flutuam nestas soluções.  
Para este experimento será necessário os seguintes materiais: amostras de diferentes 
tipos de plásticos; água, álcool (etanol), cloreto de sódio, béquer (ou algo similar), balança 
de precisão, pinça. Os alunos deverão colocar as diferentes amostras em água e observar 
quais afundam e quais flutuam. Em seguida colocar os que flutuaram, no álcool e observar. 
O mesmo farão em solução de cloreto de sódio. Que conclusões pode-se chegar quanto a 
densidade dos polímeros? 

ESTAÇÃO 03:

Leitura de texto sobre os Polímeros e os tipos de fragmentação. Nesta atividade os alunos 
farão a leitura do texto para  retomada e revisão de conteúdos e conceitos. Em seguida 
devem elaborar uma questão de múltipla escolha para construção do quizz.



ESTAÇÃO 01:

Vamos lá, desafie seus alunos a trabalharem de forma colaborativa e 
usarem a criatividade. 

A produção da HQ motivou a participação de todos.   
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Propostas de trabalho 
da aula 4 

Leitura do texto Sustentabilidade (Lana Magalhães), disponível em
https://www.todamateria.com.br/sustentabilidade/ e responder as questões relacionadas.

ESTAÇÃO 03:

Após a leitura do texto, resolver a palavra cruzada com as palavras em negrito. Nesta 
atividade é feita a retomada e revisão de conteúdos e conceitos relacionados ao 
Desenvolvimento Sustentável. Também pode solicitar que de posse do texto elaborem 
questões de múltipla escolha.

ESTAÇÃO 02:

Assistir aos vídeos sobre sustentabilidade e criar uma História em Quadrinhos (HQ) usando 
a ferramenta digital Pixton. Essa atividade será construída de forma colaborativa, onde 
cada grupo que passar pela estação dará continuidade ao enredo e história e ao final 
teremos uma única HQ. Sugere-se que seja disponibilizado anteriormente via Whatsapp o 
tutorial do Pixton, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ks5p4fWEB9g para 
que os alunos se familiarizem com a ferramenta. E assim, tenham maior facilidade em 
construir a HQ.
 
 WWF - Tudo volta para você – Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=FgGxr00yCpU– (Tempo - 0:38).
  O que é Sustentabilidade? – Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4 (Tempo - 1:28).

ESTAÇÃO 04:

Conhecer os plásticos alternativos aos plásticos convencionais.  Assistir aos vídeos sobre 
Biopolímeros, Plásticos biodegradáveis e oxibiodegradáveis e fazer a leitura complementar. 
Em seguida elaborar uma questão de múltipla escolha para a construção do quizz. Também 
poderão apontar as principais ideias abordadas em forma de tópicos ou resumos. 
 Sacolas oxi-biodegradável ou biodegradável 
-https://www.youtube.com/watch?v=6DvVwaegdLI (Tempo – 4:50 ).
 Plástico biodegradável - https://www.youtube.com/watch?v=cgMo8jGvp3Q (Tempo – 
2: 59 ).
 Teste mostra diferentes sacolas biodegradáveis em decomposição. 
https://www.youtube.com/watch?v=rAZ-VrP6hVI (Tempo – 3:03).



Aqui estão algumas sugestões  de links para compartilhar e fomentar as 
discussões no WhatsApp, enriquecendo ainda mais a aprendizagem hibrida.    
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ESTAÇÃO 04:

Analisar a charge disponível em 
https://jogadacerta.wordpress.com/2012/10/16/charges-006/�e discutir o conceito de 
sustentabilidade. De forma colaborativa os alunos irão criar uma charge/desenho 
mostrando como deveria ser, se colocássemos em prática o conceito de sustentabilidade e 
usássemos os recursos de forma mais consciente. Para esta atividade é preciso 
disponibilizar materiais como lápis de cor, canetinha, papel chames, cartolina entre outros.�

ESTAÇÃO 05:

Produção de texto ( poema, cordel, paródia,...) a partir da reflexão da charge  
https://eficienciaenergtica.blogspot.com/2016/03/charges-do-consumismo-2.html que 
discute a sociedade do consumo onde praticamente tudo é descartável ou tem a vida útil 
muito curta. Propõe-se a reflexão sobre as seguinte questões: A quem interessa a indústria 
do descartável? Todas as classes sociais têm acesso e consomem os recursos naturais de 
forma igual?  Quais as consequências para o ambiente desse estilo de vida?

Série JR: veja como o plástico do lixo ameaça a vida dos animais marinhos (8:38) e 
fomentar a discussão. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=RjLEK-kg24U.
Camboja quer devolver 16 mil toneladas de lixo plástico aos EUA e Canadá. Disponível 
em:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/07/camboja-quer-
devolver-16-mil-toneladas-de-lixo-plastico-aos-eua-e-canada.html.
Campanha choca para mostrar problema dos plásticos nos oceanos. Disponível em : 
https://exame.abril.com.br/marketing/campanha-choca-para-mostrar-problema-dos-plastic
os-nos-oceanos/. 
Matéria de Capa: Ameaça Global.  Disponível em : 
https://www.youtube.com/watch?v=b9AO305B-84&feature=youtu.b.
Coca-cola é a maior produtora de lixo plástico do mundo. Disponível em: 
https://theintercept.com/2019/10/24/coca-cola-e-a-maior-produtora-de-lixo-plastico-do-mu
ndo-aponta-auditoria-internacional/. 
Astronautas vão reciclar plásticos no espaço usando a ciência brasileira. Disponível em: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/11/astronautas-vao-reciclar-p
lastico-no-espaco-usando-ciencia-brasileira.html.
Engenheiro cria negócio inclusivo que revoluciona mercado de reciclagem. Disponível 
em:https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/11/engenheiro-cria-negocio-i
nclusivo-que-revoluciona-mercado-de-reciclagem.shtml.

Vídeo sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
Disponível em: https://youtu.be/TPaRa8eruvc.
Vídeo sobre resíduos Sólidos - O que são e como gerenciar? 
PNRS Lei Federal 12.305/2010. Disponível em: 
https://youtu.be/VT1Kze2QxyA. 



Este momento foi organizado em 2 aulas com 100 minutos cada e a dinâmica usada na aula 
5 foi desafiá-los a se organizarem e prepararem uma ação para conscientizar a comunidade 
escolar sobre a temática estudada. Como constava em calendário escolar a Mostra Cultural, 
essa foi uma ótima oportunidade para ampliar essa discussão. Também propuseram a 
construção de um  Mural informativo/educativo para exposição na escola. 

Após as discussões também sentiram desejo de buscar melhorias na comunidade local e 
assim pontuaram várias questões. Foi organizada  uma carta à gestão municipal solicitando 
maiores investimentos da gestão pública no cumprimento das metas previstas na Lei nº 
12.305/10 que trata da PNRS, conforme figura 7.

Ao longo das aulas anteriores, os alunos 
estiveram envolvidos em dinâmicas desafiadoras e 

estimulantes. 
Agora chegou o momento de aplicar o 

conhecimento. Desafie-os a participar de forma 
ativa, a estar no centro do processo de 

aprendizagem.
 Várias atividades poderão ser desenvolvidas 

possibilitando o protagonismo do aluno. 
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Aula 5 - Aplicação do 
Conhecimento – Em ação

Figura 7 – Exemplos de atividades desenvolvidas pelos alunos.

Arquivo da autora (2019)



Dica de tutorial para 
aprender a construir o quizz: 

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=sNgcE7FZHbg&t=212s.

https://www.youtube.com/watch?v=m_47bebkjtY

Na aula 6 houve a revisão dos conteúdos e conceitos (Figura 8). Ao longo das estações os 
alunos elaboraram questões de múltipla escolha que foram usadas na construção de um 
quizz usando a ferramenta  Plickers disponível em: https://www.plickers.com/login  que 
possibilita, a retomada de conceitos e conteúdos, a aplicação de atividades avaliativas, 
avaliações diagnósticas, entre outros.

Este aplicativo permite ao professor cadastrar diversas turmas no ambiente virtual. Para cada 
aluno é gerado um cartão que deverá ser impresso para que no momento do jogo ele seja 
usado para responder às questões. O professor, portando um smartphone com acesso a 
internet, fará a leitura dos cartões e armazenamento das respostas dos alunos. Essa 
plataforma permite um  feedback individual dos alunos possibilitando que o professor 
visualize imediatamente as respostas dos alunos. 

A revisão de conteúdo e as atividades avaliativas 
também podem apresentar momentos de muito 

prazer. 
Este foi um momento muito enriquecedor e 

dinâmico, uma vez que as questões apresentadas 
no jogo foram construídas pelos próprios 
alunos que vibravam quando percebiam que 

estavam respondendo as questões elaboradas 
por eles mesmos.
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Aula 6 - Revisão de 
conceitos e conteúdos

Figura 8 – Quizz com o uso da ferramenta Plickers

Arquivo da autora (2019)



“Tô achando bem interessante, porque  a gente criou uma afinidade maior com os colegas de classe, 
porque no começo do ano que agente não tinha tanta afinidade assim, ai com essas dinâmicas que o 
ensino híbrido está proporcionando, a gente conseguiu compreender mais as ideias dos nossos colegas e 
nos aproximou mais.” (Aluno 1)

“Achei bem legal! Na sala de aula a gente sempre tem que fazer a mesma coisa, sempre escreve, ninguém 
presta atenção. Com esse modelo, faz a gente prestar mais atenção, em cada detalhes delas, as atividades 
da sala de aula são bem previstas. Nesse modelo não! A gente chega nas estações e ‘Pá!!’,  estão lá, cada 
estação é diferente.” (Aluno 9)

“Quando a gente vai para a aula a gente já sabe o que vai estudar, é sempre a mesma coisa e fica muito 
tempo no mesmo assunto, nesse projeto a gente foi estudando temas diferentes de modos diferentes, o que 
fez a gente prestar mais atenção e se divertir mais, foi mais interessante”. (Aluno 8)

“A atividade do cartaz foi muito legal por desenvolver nossa criatividade de forma rápida, num tempo 
pequeno relativamente,  aprendemos a montar, trabalhar em equipe, todo mundo contribuiu As pessoas 
acabam aprendendo, pois querendo ou não na sala de aula, quando vai montar grupos é difícil, com essa  
nova forma ajudou bastante nos trabalhos em grupo.” (Aluno 6)

“O ensino híbrido é uma coisa inovadora e promete ser uma coisa que vai ajudar a gente, porque é uma 
maneira mais fácil de aprender e mais  divertida, não é tão chata e além disso, trabalhar em grupo para mim 
é melhor que trabalhar individual, até porque duas pessoas ou mais é melhor que uma.”(Aluno 5)

“Isso testa o nosso conhecimento, quanto mais a gente sabe melhor, porque  a gente pode compartilhar 
isso com as pessoas. Essa forma que você trabalhou com a gente não é uma coisa chata sabe, faz a gente 
querer mais e agente interage com as pessoas, cada um compartilha o que sabe e vai aprendendo mais. 
Fica uma coisa legal.” (Aluno 3)

Professor(a), observe pela transcrição dos 
relatos dos alunos acerca da metodologia 
híbrida no modelo Rotação por Estações o 

quanto a aprendizagem colaborativa favoreceu a  
motivação e o envolvimento na aprendizagem. 
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Figura 8 – Quizz com o uso da ferramenta Plickers



“O computador ajuda bastante, para ter mais acesso a esses vídeos, é essencial para todos os alunos. Ficou 
mais explicado com o vídeo, a animação sobre a sustentabilidade, nos ajudou a refletir e repensar nossas 
atitudes.” (Aluno 10)

“Gostei muito do QR Code, nunca tinha usado, conheci quando você pediu para baixar que a gente iria usar 
na aula, ai fui tentar em casa, usei  nos papeizinhos do banco (extrato) que minha mãe tirou.” (Aluno 11)

“A historinha em quadrinho achei bem interativo, eu gostei porque a gente pode construir a nossa própria 
história e o que a gente achava do conteúdo.” (Aluno 12)

“Das estações que usa tecnologia eu gostei mais, geralmente a gente usa só o livro. Nessa era da tecnologia 
a gente aprende melhor usando vídeo. Muitas pessoas não gostam de ler  e o vídeo é muito mais fácil de 
prestar atenção e se interessar pelo assunto.” (Aluno 14)

“Eu acho que as tecnologias têm ajudado muito. O QR Code eu já tinha ouvido falar mais eu nunca tinha 
usado e os vídeos que a gente assistiu, as matérias de jornal, faz muita diferença, porque eu aprendi o que 
eu não sabia. Igual ao vídeo sobre lixo no Pacífico que existe há muitos anos e eu não fazia ideia que existia.”  
(Aluno 15)

“Tem algumas (estações) que a gente não gosta muito, mas teve o curta metragem, (vídeo) a gente gostou 
muito. A historinha  em quadrinho foi minha preferida.” (Aluno 16)

Veja, pelos recortes dos relatos dos alunos as 
muitas contribuições das ferramentas digitais 

usadas ao longo das estações de aprendizagem. 
Precisamos inovar nossa prática pedagógica, há 
um mundo de possibilidades a ser explorada, não 

desanime diante dos obstáculos. 

27



Disponibilizar uma imagem com o tempo de decomposição de vários objetos. Solicitar que 
observem que após o descarte, as embalagens e/ou produtos demoram anos para se 
decompor no ambiente, tornando-se um grave problema ambiental. Fazer a leitura do texto 
complementar sobre a política dos 4 R’s - Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar e 
construir um cartaz informativo/ educativo. Obs. Disponibilizar cartolina,  revistas para 
recortes, pincéis, cola, tesoura régua, etc.   

Professor, 
acredito que você esteja se questionando de que 

maneira irá trabalhar com o Ensino Híbrido 
utilizando ferramentas digitais se na sua escola 

não há conexão para todos? 
Acredite, está também foi minha aflição!!

Porém, ao longo do planejamento organizei as 
atividades de tal forma que necessitassem  o 
mínimo de conexão. Por exemplo, as charges, 

imagens e textos foram impressas garantindo a 
diversificação das atividades. 

Para as atividades que utilizaram ferramentas 
digitais, como os vídeos, estes foram baixados no 
notebook. Para usar o código QR Code o aluno 

só precisou de internet para instalar do 
aplicativo no smartphone e foi orientado a fazer 

previamente. 
Para o Plickers, apenas o professor 

precisou estar conectado para 
projetar as questões e fazer a leitura 
dos cartões respostas dos alunos. A 
atividade que realmente precisou de 
conexão foi a construção da HQ e a 

solução encontrada foi rotear a minha 
internet.

 Mas te garanto,
valerá a pena ver a motivação e o envolvimento 

na aprendizagem de seus alunos!!
E ainda, utilizar o WhatssApp enriqueceu as 

reflexões, a aprendizagem e facilitou a 
comunicação com os alunos.  

Não deixe de inovar sua prática!
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Aula 2 - Estação 1 
Leitura do texto e responder as questões. 

 
 
Texto: Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla 
apenas 1%. 
Por Tatiana Coelho, G1(04/03/2019). 
 
Estudo foi feito pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e divulgado em março 
de 2019, onde aponta que o Brasil produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico 
por ano, sendo o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de 
Estados Unidos, China e Índia. O país também é um dos menos recicla este tipo de 
lixo: apenas 1,2% é reciclado, ou seja, 145.043 toneladas. Os dados são do estudo 
feito pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF). Veja os números: 
 
 Brasil produz 11.355.220 milhões de toneladas de lixo plástico por ano; 
 Cada brasileiro produz 1 kg de lixo plástico por semana; 
 Somente 145.043 toneladas de lixo plástico são recicladas; 
 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular; 
 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários; 
 Mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país. 
 
O Brasil é um dos países que menos recicla no mundo ficando atrás de Yêmen e 
Síria e bem abaixo da média mundial que é de 9%. Dentre os maiores produtores 
de lixo plástico, é o que menos recicla. 

 
 
"O fato de o Brasil está no 4º lugar como gerador de lixo plástico do mundo e reciclar 
somente 1% é resultado da falta de políticas públicas adequadas que incentivem a 
reciclagem em larga escala"- Anna Carolina Lobo, coordenadora do Programa Mata 
Atlântica e Marinho do WWF-Brasil. 
 
"Mas também da adoção de um trabalho conjunto com indústrias para desenvolver 
novas tecnologias, como plásticos de uso único ou plásticos recicláveis, ou 
substituir o microplástico de vários produtos. Além da própria sociedade enquanto 



consumidora porque podemos mudar o cenário de acordo com nossas atitudes do 
dia a dia", explica Lobo. 
 
Segundo a ONG, a poluição pelo plástico afeta a qualidade do ar, do solo e 
sistemas de fornecimento de água, já que o material absorve diversas toxinas e 
pode levar até anos para se decompor na natureza. O que fazer com tanto plástico? 
Dentre as possíveis soluções estão a destinação correta, a reciclagem e a 
diminuição da produção de lixo plástico. O brasileiro produz, em média, 1 kg de lixo 
plástico por semana, uma das maiores médias do mundo. Soluções como o 
banimento de canudinhos e descartáveis são boas iniciativas, mas o trabalho 
precisa ir além da proibição. 
 
Para Lobo, é importante reconhecer e valorizar esses projetos de lei, mas é preciso 
um trabalho com os estabelecimentos comerciais para que eles não continuem 
ofertando produtos plásticos e com o consumidor para que faça o descarte 
corretamente. Para ela, os entraves no Brasil para uma taxa mais alta de reciclagem 
e descarte correto do lixo são muitos e passam por diferentes fatores: "Se a gente 
pensar que nem saneamento básico chegou para todo mundo, imagina a 
reciclagem. Tem também a falta de estrutura para fazer coleta seletiva em larga 
escala e a questão da educação ambiental de fazer a separação do lixo. E falta 
também uma conscientização por parte das empresas de que elas precisam ser 
responsáveis pelo produto durante todo o ciclo de vida". 
 
Uma das ideias possíveis e mais baratas a curto prazo é voltar com o uso de 
embalagens retornáveis, como anunciado pelas gigantes da indústria alimentícia 
Coca- Cola e a Pepsico, que já testam em alguns países o serviço. 
 
Plástico nos oceanos 
Sem a destinação adequada, boa parte dos resíduos plásticos acabam nos 
oceanos. Segundo o relatório da WWF, o volume de plástico que chega aos 
oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas, o que 
equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos 
– são mais de 60 por dia. Neste ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 
mil garrafas de plástico no mar a cada km2. 
 
"De todo lixo encontrado no litoral brasileiro, a maior parte é plástico. Esse verão do 
fim de 2018/início de 2019 foi o recordista de animais mortos na costa brasileira- 
principalmente no litoral de São Paulo, e boa parte dos grandes mamíferos tinham 
plástico em seus estômagos", disse Anna Carolina Lobo, da WWF.  
 
Fonte:https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-maior-produtor-de-lixo-
plastico-do-mundo-e-recicla- apenas-1.ghtml 
 
Após leitura do texto, respondam as questões: 
 
1- Quais são as possíveis soluções apontadas no texto para esse problema? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



2 - Cite algumas atitudes que podemos tomar, individualmente e coletivamente, 
para diminuir a produção de resíduos plásticos? 
 
Individualmente: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Coletivamente: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
  



Aula 2 - Estação 2 
Produção de texto colaborativo a partir da charge. 

 
Os rejeitos e resíduos sólidos gerados principalmente nos grandes centros urbanos 
se tornaram, no último século, os principais causadores de grandes problemas 
ambientais, sociais e econômicos. 
 

Fonte:  http://gilmaronline.blogspot.com/2018/01/charge-lixo.html 
 
Vamos lá, agora produzam um texto colaborativo, refletindo sobre quais as 
questões ambientais, sociais e econômicas podem ser discutidas a partir da 
leitura dessa imagem. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



“O computador ajuda bastante, para ter mais acesso a esses vídeos, é essencial para todos os alunos. Ficou 
mais explicado com o vídeo, a animação sobre a sustentabilidade, nos ajudou a refletir e repensar nossas 
atitudes.” (Aluno 10)

“Gostei muito do QR Code, nunca tinha usado, conheci quando você pediu para baixar que a gente iria usar 
na aula, ai fui tentar em casa, usei  nos papeizinhos do banco (extrato) que minha mãe tirou.” (Aluno 11)

“A historinha em quadrinho achei bem interativo, eu gostei porque a gente pode construir a nossa própria 
história e o que a gente achava do conteúdo.” (Aluno 12)

“Das estações que usa tecnologia eu gostei mais, geralmente a gente usa só o livro. Nessa era da tecnologia 
a gente aprende melhor usando vídeo. Muitas pessoas não gostam de ler  e o vídeo é muito mais fácil de 
prestar atenção e se interessar pelo assunto.” (Aluno 14)

“Eu acho que as tecnologias têm ajudado muito. O QR Code eu já tinha ouvido falar mais eu nunca tinha 
usado e os vídeos que a gente assistiu, as matérias de jornal, faz muita diferença, porque eu aprendi o que 
eu não sabia. Igual ao vídeo sobre lixo no Pacífico que existe há muitos anos e eu não fazia ideia que existia.”  
(Aluno 15)

“Tem algumas (estações) que a gente não gosta muito, mas teve o curta metragem, (vídeo) a gente gostou 
muito. A historinha  em quadrinho foi minha preferida.” (Aluno 16)

Aula 2 - Estação 3 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=2bSN9JXsS90 

e assistir ao vídeo sobre as Ilhas de plástico no Pacífico. 
 
 
Discutir em grupo se os resíduos que aparecem no vídeo, estão incluídos aqueles 
que descartamos diariamente e se temos responsabilidades nessa situação 
mesmo estando tão longe. E, quais situações do nosso dia a dia pode contribuir 
com o acúmulo de plástico nos oceanos?  
 
Agora, vocês irão elaborar uma questão objetiva com 4 alternativas, que 
depois será usada para montarmos um quizz no Plickers e jogarmos no final. 
 
Obs.: Professor, caso necessite, disponibilize o texto complementar sobre as Ilhas 
de plástico no Oceano Pacífico disponível em: 
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/voce-conhece-a-ilha-de-lixo-
no-oceano-pacifico/ e peça que observem a imagem. 
 

Fonte: https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/voce-conhece-a-ilha-de-lixo-no-
oceano-pacifico/ 

 

 

 

 

 
  



Aula 2 - Estação 4 
Expor as imagens impressas e solicitar que reflitam e respondam 

às questões propostas. 
 

O que vocês identificam na primeira imagem? Qual a relação entre a 
primeira imagem e as demais? 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/05/revista-national-geographic-destaca-
impacto-de-plastico-    nos-oceanos.shtml ;   http://www.ambientelegal.com.br/a-morte -navega-

no-plastico/. 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) institui a 
responsabilidade compartilhada dos geradores  de  resíduos,  dos  fabricantes,  
importadores,  distribuidores,  comerciantes   e   do  cidadão. Gerenciar 
resíduos significa adotar ações sustentáveis em toda cadeia produtiva, desde sua 
produção até o destino final garantindo o máximo de seu reaproveitamento. Assim, 
ao analisar essas imagens, percebemos que há muitas falhas nesse sistema. 
Aponte o que cada setor deve fazer para garantir que o destino final dos 
resíduos plásticos não vá parar no ambiente. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Aula 2 - Estação 5 
Observar o tempo de decomposição dos itens encontrados na 

imagem e em seguida fazer a leitura do texto complementar sobre 
a política dos 4 R’s - Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
Agora,  vocês irão construir de forma colaborativa, um cartaz 

informativo/educativo com recortes de revistas. Usem a 
criatividade e mãos na massa! 

A quantidade de produtos que consumimos atualmente que vem em embalagens 
plásticas ou que são feitos de plásticos, é maior que qualquer outro material como 
papel e vidro. Porém, após o descarte, estas embalagens e/ou produtos demoram 
anos para se decompor no ambiente, tornando-se um grave problema ambiental. 
O que podemos fazer para evitar tal problema? Qual seria então a melhor solução? 
 

 
Fonte: http://educaclima.mma.gov.br/o-que-voce-pode-fazer/ 

 
Obs.: Para esta atividade é necessário disponibilizar cartolina, revistas para 
recortes, pincéis, cola, tesoura régua, etc.  

Texto: A política dos 4 Rs - Repensar,  Reduzir, Reutilizar e Reciclar 
 
A partir da RIO 92 - Conferência das Nações Unidas sobre o meio Ambiente e 
Desenvolvimento, as palavras Reduzir, Reutilizar e Reciclar passaram a ser usadas 
como forma de incentivar atitudes mais sustentáveis. Tempos depois surgiu o 
Repensar, que traz a reflexão sobre a importância de analisarmos e repensarmos 
nossos hábitos de consumo no cotidiano. Desse modo é preciso estabelecer um 
vínculo direto com a política dos 4R’s e colocar em prática atitudes que reduzirão a 
quantidade de resíduos gerados para possibilitar melhores condições de vida tanto 
para a comunidade local quanto de para a vida planetária. 
 
Consumir produtos e embalagens plásticas de maneira consciente significa refletir, 
repensar e reeducar nossos hábitos de consumo. Podemos reduzir o consumo 
de plástico com medidas simples que podem ser aplicadas no dia a dia, como evitar 



o uso de copos, pratos e talheres descartáveis, canudinhos de plástico, cotonetes, 
sacolas plásticas, entre outras medidas. 
 
O consumo consciente leva em consideração o impacto individual de um produto, 
o consumo de matéria-prima, quanto provocou de poluição em sua produção, se 
pode ser reciclado, etc. E ainda, o impacto coletivo do consumo somado de todos 
os cidadãos. A atitude responsável de cada indivíduo faz enorme diferença para a 
qualidade de vida de todos. A primeira atitude é recusar sempre que possível e uma 
boa opção é fazer uso de ecobags, reduzindo assim o consumo de sacolas 
plásticas. Caso não seja possível recusar a sacola plástica, entra em ação a 
redução do consumo. Aproveite toda a capacidade da sacolinha e utilize apenas a 
quantidade necessária. 
 
Tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima, assim, ao 
descartarmos, jogando no lixo aquilo que poderia ser reutilizado, estamos 
desperdiçando a energia que foi usada na fabricação, o combustível usado no 
transporte e a matéria prima empregada na fabricação. Então reutilize sempre que 
for possível. Diversos objetos podem ser doados, trocados e assim, reutilizados por 
outras pessoas. 
 
O último R dos famosos 4R´s, é reciclar. Esta ação transforma um objeto usado 
em um novo produto, que pode ser igual ou diferente. Esta prática resulta em 
economia de matéria-prima, que é retirada da natureza, poupando recursos 
naturais. Para isso é preciso fazer a coleta seletiva, separando os resíduos 
orgânicos dos recicláveis (plástico, metais, vidro, papel), e ainda, estar atento ao 
descarte de forma correta dos resíduos perigosos como pilhas, lâmpadas e 
medicamentos que causam sérios danos ao ambiente e à saúde humana. 
 
A opção de reciclar também é válida para sacolas plásticas. Infelizmente no Brasil, 
a reciclagem de plástico-filme é muito pequena. Assim, o melhor caminho e a 
redução do consumo, pois, mesmo aquelas que seguem corretamente para lixões 
ou aterros sanitários, causam sérios problemas por provocar a impermeabilização 
do solo e dos depósitos de lixo, dificultando a biodegradação de resíduos orgânicos 
que em decomposição emitem gás metano (CH4), mais perigoso que o gás 
carbônico (CO2). A compactação do lixo auxiliada pelas inúmeras camadas de 
plástico impermeável aumenta a incidência de bolsões de gás que, quando 
revolvidos, liberam o metano para a atmosfera. 
 
Fique sabendo: Você sabia que a goma de mascar (chicletes) é feita de vários 
derivados do petróleo, como resinas e parafinas, ou seja, contêm plástico na 
fórmula. Além de prejudicar a natureza sempre que a jogamos fora, o plástico pode 
até ser tóxico em determinados casos quando não são realizados procedimentos 
de segurança e qualidade na fabricação. A dica é reduzir o consumo aos poucos 
até parar de vez. 
 

Fonte:https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-
sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais; https://www.ecodebate.com.br/2017/12/19/4-rs-da-

sustentabilidade-repensar-reduzir-reutilizar-e-reciclar-por-lauro-charlet-pereira-e-marco-antonio-
ferreira-gomes/;  https://www.pensamentoverde.com.br/dicas/16-maneiras-de-reduzir-o-consumo-

de-plastico/ 



Aula 3 - Estação 1 
Atividade prática - Conhecer os diferentes tipos de plásticos e 

classificar as embalagens e objetos de acordo com as 
característica e numeração impressa na embalagem. Para esta 
atividade será necessário disponibilizar sobre uma mesa ou 

bancada, diferentes embalagens e objetos plásticos e a imagem 
com a numeração que separa o material em seis diferentes tipos 

de plásticos (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS além da sétima 
opção (outros), normalmente empregada para os produtos de 
plástico fabricados com uma combinação de diversas resinas e 

materiais). 
 
Professor, você poderá criar um Código QR Code, usando a ferramenta disponível 
em (https://br.qr-code-generator.com/)  para inserir informações que achar 
necessária sobre os diferentes plásticos e depois imprimir os códigos para que os 
alunos possam fazer a leitura, com o uso do celular, em sala de aula. Caso a 
escola não disponibilize internet, solicite aos alunos previamente, que baixem no 
celular um leitor de Código QR Code. Ou disponibilize este quadro para que os 
alunos consultem as característica dos diferentes tipos de plásticos e façam a 
separação das embalagnes e objetos.   
 
 
 

Sígla/ Código QR Code Sígla/ Código QR Code 
 

PET 

 
 

 
PVC 

 

PS 

 
 

PP 

 
 



PEAD 

 
 

PEBD  

 

EVA 
 

 
 

PU 
 

  

Braquelite 
  

 
 
 

Resina Fenólica 
 

                  

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagem com a identificação que separa os diferentes tipos de plásticos. 

Fonte: https://www.ecycle.com.br/706-tipos-de-plasticos 
 
 

 
Você já ouviu falar sobre o Bisfenol A? 

Ficou curioso?? 
 

Então venha conhecer um pouco sobre esse composto químico que pode estar 
presente no nosso dia a adia. Faça a leitura usando o código QR Code e depois 
aponte 3 fatos que mais chamou sua atenção.  
 

   

   



   

 
 

 
 

Fórmula estrutural do Bisfenol A 

ou BPA 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/bisfenol-ou-bpa.htm  
  



Aula 3 - Estação 2 
Atividade prática – Como diferenciar os plásticos pela densidade?  

Conhecer as propriedades dos materiais nos ajudam a identificá-los e a separá-los. 
Neste experimento vamos investigar se os diferentes tipos de polímeros afundam 
ou flutuam por possuírem diferença de densidade, utilizando água, álcool e 
solução de cloreto de sódio. 

A densidade (D) é a relação entre a massa (M) e o volume (V) de determinado 
material (sólido, líquido ou gasoso).  Façam a comparação entre a densidade do 
álcool e da solução de cloreto de sódio em relação à água. Vamos agora fazer os 
testes para verificar quais polímeros afundam ou flutuam nestes líquidos.    

Tipos de 
Polímeros 

Código de 
Reciclagem 

Densidade 
em g/cm³ 

Teste em água 
1,0 g/cm³ 

Teste em 
álcool      

0,93 g/cm³ 

Teste em solução 
de  Cloreto de 

Sódio 1,14 g/cm³ 
PET - 

Politereftalato 
de Etileno 

1 1,29 – 1,40    

PEAD - 
Polietileno de 

Alta 
Densidade 

2 0,95 – 0, 96    

PVC - 
Policloreto de 

Vinila 
3 1,16   - 1,58    

PEBD - 
Polietileno de 

Baixa 
Densidade 

4 0,89  - 0,94    

PP - 
Polipropileno 5 0,90  -  0,91    

PS - 
Poliestireno 6 1,04  1,07    

Materiais: Amostras de diferentes tipos de plásticos; Água, Álcool (etanol), 
Cloreto de Sódio, balança de precisão, béquer, pinça.  

Experimento: Coloque diferentes amostras em água, misture e observe quais 
afundam e quais flutuam. Agora, coloque os que flutuaram, no álcool e observe. 
Faça o memso na solução de cloreto de sódio. O que podemos observar? A que 
conclusões podemos chegar quanto a densidade dos polímeros? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Obs.: Caso necessite, consulte o Experimento de Química - Portal e-Aulas, GEPEQ IQ-
USP, disponível  em: https://www.youtube.com/watch?v=_yt18HwthGE&pbjreload=10.  



Aula 3 - Estação 3 
Leitura de texto sobre os Polímeros e os tipos de fragmentação. 

 
Nesta atividade vocês irão fazer a leitura do texto, discutir e em seguida elaborar 
uma questão de múltipla escolha para construção do quizz. 
 
Texto: Polímeros e os tipos de fragmentação 
 
Os plásticos são polímeros sintéticos formados a partir de hidrocarbonetos, que 
são compostos formados somente por átomos de Hidrogênio (H) e Carbono (C), 
e tem como principal fonte o petróleo. Durante a destilação fracionada do petróleo, 
também é extraída a nafta, que após um cuidadoso processo de refinamento é 
empregada para a fabricação de polímeros. Os polímeros são macromoléculas 
resultantes da polimerização (união de moléculas iguais ou diferentes) de 
monômeros, que são pequenas moléculas de hidrocarbonetos simples. 
 
Os polímeros podem ser classificados em termoplásticos, que caracterizam pela 
sua capacidade de fusão, derretimento sob a ação do fogo, por serem facilmente 
dissolvidos pelos mais diversos tipos de solventes químicos e também pelo seu 
valor para a reciclagem. Já os polímeros termorrígidos, são bem mais inflexíveis, 
fáceis de serem quebrados e bastante resistentes à ação do fogo, não derrete 
facilmente, por isso, dificilmente são utilizados para a reciclagem. 
 
A fragmentação do plástico ocorre de acordo com a exposição no ambiente e pode 
se degradar pela ação de micro-organismos, chamada de biodegradação, pela 
incidência de radicação Ultravioleta chamada de fotodegradação, por influência 
da temperatura que é a degradação termal, a termo-oxidativa, que é a oxidação 
em temperaturas moderadas, e ainda por hidrólise, que é a reação química com 
a água. Essa fragmentação pode levar até 600 anos para acontecer. 
 
Essa exposição no ambiente transforma os diversos tipos de plásticos em 
pequenas partículas invisíveis a olho nu, com medida inferior a 5mm, que são 
chamados de microplásticos, e podem atingir a base da cadeia alimentar, 
afetando toda a fauna aquática, provocando sérios impactos ambientais. Devido 
ao seu tamanho, são ingeridos pelos animais aquáticos, o que pode levar ao 
bloqueio do trato gastrointestinal provocando sérias lesões em órgãos internos, 
asfixia e a morte. Além dos impactos físicos, também tem os impactos tóxicos, pois 
devido ao seu tamanho, absorverem compostos de alta toxidade como o mercúrio 
e o cádmio que são metais pesados, e assim ao serem ingeridos, causam a 
toxidade dos seres vivos ao longo de toda cadeia alimentar. 

Um outro problema são os pellets, que são pequenas esferas plásticas usados na 
fabricação de diversos produtos plásticos e são liberados no ambiente pelas águas 
residuais de indústrias e residências. Há ainda o problema das microesferas de 
polietileno que são usadas para esfoliar e remover células mortas e impurezas e 
estão presentes em muitos cosméticos como cremes dentais, sabonetes e produtos 
de perfumaria e também em tecidos sintéticos. Por serem muito pequenas, passam 
direto pelo processo de filtração nas estações de tratamento de esgoto, 
contaminando os ambientes  aquáticos. 



Aula 3 - Estação 4 
Conhecer os plásticos alternativos aos plásticos convencionais. 
 
Assistir aos vídeos sobre Biopolímeros, Plásticos biodegradáveis e 
oxibiodegradáveis e elaborar uma questão de múltipla escolha para a construção 
do quizz. Também poderão apontar as principais ideias abordadas em forma de 
tópicos ou resumos.  
 

 Sacolas oxi-biodegradável ou biodegradável - 
https://www.youtube.com/watch?v=6DvVwaegdLI (Tempo – 4:50 ) 
 

 Plástico biodegradável - https://www.youtube.com/watch?v=cgMo8jGvp3Q 
(Tempo – 2: 59 ) 

 Teste mostra diferentes sacolas biodegradáveis em decomposição. 
https://www.youtube.com/watch?v=rAZ-VrP6hVI (Tempo – 3:03) 
 

Leitura complementar: Biopolímeros, Plásticos biodegradáveis e 
oxibiodegradáveis 

A tecnologia de plásticos degradáveis surgiu da necessidade de se reduzir o 
tempo médio de degradação dos plásticos. Atualmente, a principal matéria-prima 
dos plásticos são derivados do petróleo, contudo já existe tecnologia para 
produção de polietileno, polipropileno e poliestireno à partir de vegetais, como cana-
de-açúcar, milho e batata. Esses originários de vegetais são denominados 
plásticos verdes, uma vez que os vegetais recolheram dióxido de carbono, oriundo 
da degradação do plástico e da queima de combustíveis, contudo o tempo médio 
de degradação desses plásticos não apresenta muita diferença do plástico 
originário do petróleo. 
 
Os plásticos degradáveis dividem-se em dois grupos: 
 
Oxi-biodegradáveis: aqueles que são adicionados agentes degradantes, que 
aceleram o processo de degradação, pela ação da luz, calor e água, assim as 
macromoléculas poliméricas são quebradas em partículas menores facilitando a 
ação de microorganismos decompositores. Em média, esse grupo apresenta 
estabilidade química de 6 meses. 
 
Biodegradáveis: aqueles produzidos pela ação de microorganismos a partir  de 
polissacarídeos vegetais. Infelizmente, a produção de plásticos biodegradáveis 
enfrenta vários desafios, como o fato de ainda não terem alcançado a versatilidade 
dos plásticos comuns e de serem mais caros. Mas as pesquisas continuam e  as 
pressões por parte da população pode reduzir a utilização dos plásticos 
convencionais, forçando as indústrias a viabilizar os plásticos biodegradáveis no 
mercado. Temos que continuar buscando meios de conviver em maior harmonia 
com o ambiente. No entanto, enquanto isso não ocorre, façamos a nossa parte 
em realizar processos de separação não só dos plásticos, mas também dos vidros, 
metais, papéis etc., para encaminhá-los à reciclagem. 

 



Aula 4 - Estação 1 
Leitura do texto e responder as questões relacionadas 

 
Texto: Sustentabilidade 
Por: Lana Magalhães 
 
Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo 
ou sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, 
apoiar, conservar e cuidar. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como 
se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma 
comunidade até todo o planeta. A sustentabilidade é alcançada através do 
Desenvolvimento Sustentável que é definido como: 

"o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades". 

 O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e 
atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural 
explorado de modo sustentável durará para sempre e com condições de também 
ser explorado por gerações futuras. 

O chamado tripé da sustentabilidade é baseado em três princípios: o social, o 
ambiental e o econômico. Esses três fatores precisam ser integrados para que a 
sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta. O 
tripé da sustentabilidade: aspectos sociais, ambientais e econômicos precisam 
trabalhar em conjunto. 

Social: Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, 
violência, lazer, dentre outros aspectos. 
Ambiental: Refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são 
utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. 
Econômico: Relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e 
serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. 

 

 

Tipos de Sustentabilidade 

 Sustentabilidade Ambiental 

A Sustentabilidade ambiental abrange a conservação e a manutenção do ambiente. 
É importante notar que, para que a sustentabilidade ambiental seja efetivada, as 



pessoas devem estar em harmonia com o ambiente, para obterem melhoria na 
qualidade de vida. O objetivo da sustentabilidade ambiental é que os interesses das 
gerações futuras não estejam comprometidos pela satisfação das necessidades da 
geração atual. 

Sustentabilidade Social - A sustentabilidade social sugere a igualdade dos 
indivíduos, baseado no bem-estar da população. Para isso, é necessária a 
participação da população, com intuito de fortalecer as propostas de 
desenvolvimento social, acesso à educação, cultura e saúde. 

Sustentabilidade Empresarial - Atualmente, muitas estratégias de 
responsabilidade social de empresas estão pautadas na sustentabilidade. Produtos 
e ações sustentáveis na área empresarial ganham destaque e o gosto dos 
consumidores. As pessoas estão cada vez mais conscientes do peso ecológico e 
social de suas escolhas. Nesse caso, a empresa possui uma postura de 
responsabilidade com os valores ambientais e sociais. Além de fundamentada na 
preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Sustentabilidade Econômica - A sustentabilidade econômica é fundamentada 
num modelo de gestão sustentável. Isso implica na gestão de adequada dos 
recursos naturais, que objetivam o crescimento econômico, o desenvolvimento 
social e melhoria da distribuição de renda. Em resumo, corresponde à capacidade 
de produção, de distribuição e de utilização das riquezas produzidas pelo homem, 
buscando uma justa distribuição de renda. 

Exemplos de ações sustentáveis que podem ser adotadas tanto individualmente 
quanto globalmente. Veja alguns exemplos: 

Ações Individuais – Ex.: Economia de água; Evitar o uso de sacolas plásticas; 
Preferência por consumir produtos biodegradáveis; Separar o lixo para coleta 
seletiva e reciclagem; Realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas. 
Adotar transportes coletivos ou caronas.  

Ação Comunitária – Ex.: Buscar investimentos ou colaboradores para melhorias 
da comunidade local. Ex. Implantar um sistema de esgoto, coleta de lixo, horta 
comunitária, etc. Tais condições favoreceram a melhoria da qualidade de vida de 
todos. 

Ações Globais - Ex.: Garantia de alimentação em longo prazo;  Preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas; Diminuição do consumo de energia e de água; 
Desenvolvimento de tecnologias limpas e que possibilitem o uso de fontes 
energéticas renováveis; Aumento da produção industrial à base de tecnologias 
ecologicamente viáveis; Criação de Unidades de Conservação. No Brasil, existem 
diversas áreas protegidas; Controle da urbanização e integração entre campo e 
cidades menores. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/sustentabilidade/ 
 
 
 



Para refletir e responder: 
 
1 - Entre as ações individuais, quais vocês adotam no seu dia a dia? 
 
2 - Pensem em uma ação comunitária que melhoraria a qualidade de vida de sua 
comunidade. 
 
3 - Comente a frase: Desenvolvimento Sustentável é "o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades". 
 
4 - Ao analisar o tripé da sustentabilidade, você considera que esta engrenagem 
está trabalhando de forma harmônica? Justifique sua resposta. 

 
  



Aula 4 - Estação 2 
Assistir aos vídeos sobre sustentabilidade e criar uma História 

em Quadrinhos (HQ) abordando a temática sobre Desenvolvimento 
Sustentável. A ferramenta digital usada será o Pixton, disponível 

em https://www.pixton.com/br/. 

 
Essa atividade será construída de forma colaborativa, onde cada grupo que passar 
pela estação dará continuidade ao enredo e história e ao final teremos uma única 
HQ. Vamos lá, usem conhecimento e criatividade! 
 
Obs.: Sugere-se disponibilizar anteriormente via Whatsapp o tutorial do Pixton, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ks5p4fWEB9g para que os alunos se 
familiarizem com a ferramenta. E assim, tenham maior facilidade em construir a 
HQ. 
 
Assistir aos vídeos e após discutir sobre a temática, construir a HQ.  
 
 WWF - Tudo volta para você – Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=FgGxr00yCpU– (Tempo - 0:38 ) 
 
 O que é Sustentabilidade? – Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4 (Tempo - 1:28) 

 

 
  



Aula 4 - Estação 3 
Palavra Cruzada 

 
Nesta atividade faremos a retomada e revisão dos conteúdos e conceitos 
relacionados ao desenvolvimento sustentável. Também poderá solicitar aos alunos 
que elaborem questões de múltipla escolha para a contrução do quizz, a partir da 
leitura do texto. 
 
Texto: Desenvolvimento sustentável 
 
Desenvolvimento sustentável é a expressão que descreve um conjunto de medidas 
para satisfazer as necessidades da população atual de forma a não prejudicar o 
desenvolvimento das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os 
recurso para o futuro. Para que o desenvolvimento seja considerado sustentável, 
devem estar presente três vertentes: econômica, ambiental e social. 
 
O desenvolvimento sustentável não está preocupado unicamente como 
prosperidade econômica, mas se preocupa também com ambiente e com os 
aspectos sociais, de forma que apresente um equilíbrio entre essas três vertentes. 
Para isso é preciso planejamento, gestão e o entendimento que os recursos 
naturais são limitados, por isso, deve ser usado de forma consciente.  
 
Apesar do fato de que o plástico tem uma história muito ligada ao progresso 
científico, e com contribuição inegável para a indústria, o simples fato de ser um 
material de difícil biodegradação, por si só, já serviria como um sinal de alerta para 
a importância da redução do consumo de modo geral, da reutilização e da 
reciclagem. 
 
Nos últimos tempos, tem-se alertado para a importância da reciclagem desses 
resíduos produzidos pelo homem.  Segundo estimativas da ONU, calcula-se que 
milhões de toneladas de plástico ainda sejam lançadas, anualmente, nos oceanos, 
causando a morte de inúmeras espécies marinhas e consequentemente, 
contribuindo para o desequilíbrio ambiental. 
 
A Educação Ambiental corresponde à conscientização para questões que 
envolvem a valorização do ambiente e o comprometimento de atitudes voltadas 
à sua preservação. A importância da educação ambiental reside na formação de 
cidadãos conscientes e visa o aumento de práticas sustentáveis, bem como a 
redução de danos ambientais. 
 



Gabarito ( na horizontal – gestão – prejudicar – gerações futuras – ambiental – social – econômica 
– equilíbrio – redução – reutilização - planejamento. 
na vertical  - desequilíbrio ambiental – educação ambiental – limitados – valorização – 
comprometimento – reciclagem – biodegradação - preservação). 
 
  



Aula 4 - Estação 4 
Análise da charge e produção desenho ou uma charge. 

 

Analise a charge e reflita sobe o conceito de Desenvolvimento Sustentável 
que destaca que é "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 
próprias necessidades". 

Agora, de forma colaborativa, vocês irão criar um desenho ou charge 
mostrando como deveria ser se colocássemos em prática o conceito de 
sustentabilidade e usássemos os recursos de forma mais consciente. 
 
Para esta atividade é necessária disponibilizar materiais como cartolina 
ou folha chamex, lápis de cor, canetinhas, entre outros. 
  

 
Fonte: https://jogadacerta.wordpress.com/2012/10/16/charges-006/ 

 
  



Aula 4 - Estação 5 
Produção de texto (poema, paródia, cordel, …) a partir da 

reflexão da charge. 

Vivemos numa sociedade extremamente consumista, onde praticamente tudo é 
descartável ou tem a vida útil muito curta. Reflitam sobre as seguintes questões:  

A quem interessa a indústria do descartável? Todas as classes sociais têm acesso 
e consomem os recursos naturais de forma igual?  Quais as consequências para o 
ambiente desse estilo de vida?  

Agora, escolham uma música e produzam uma paródia. Vocês também 
poderam construir um poema ou um cordel abordando as questões 
propostas. 

  
Fonte:  https://eficienciaenergtica.blogspot.com/2016/03/charges-do-consumismo-2.html 
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