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RESUMO 

Apresentamos o trabalho realizado pelo Estágio Supervisionado III e IV do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da 

Professora Célia Maria Severina Batista Furtado e desenvolvido no Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, no agrupamento de cinco anos. O presente 

trabalho teve como objetivo promover a compreensão nos alunos de que se pode reutilizar o 

lixo e conscientizá-los sobre os cuidados com o meio ambiente. Durante as visitas efetuadas 

na escola campo no primeiro semestre, observamos a necessidade de trabalhar essa temática, 

pois acreditamos que essa consciência se inicia desde cedo. Além da necessidade específica 

do local, vivemos em um período em que é necessária a conscientização acerca do tratamento 

dos recursos naturais e com demais cuidados com o meio ambiente. No segundo semestre, 

foram realizadas as nossas regências, compostas por 5 encontros. No primeiro encontro, 

fizemos um diagnóstico dos alunos para saber os conhecimentos prévios sobre a temática e 

apresentamos o projeto. Confeccionamos as lixeiras da reciclagem visto que no CMEI não 

haviam as mesmas. Como todo trabalho científico, nos embasamos em algumas teorias para 

suporte das ideias que nortearam este trabalho. Brasil (1997) e Brasil (2000) contribuíram 

para que compreendêssemos a importância de se trabalhar os assuntos relacionados com o 

meio ambiente. Scardua (2009) ressalta que nos últimos anos o conceito de desenvolvimento 

sustentável está bastante presente. Para esta autora, este conceito traz a ideia de que devemos 

utilizar apenas o necessário, evitando desperdícios, para que não se esgotem os recursos 

naturais para as futuras gerações. Nos encontros seguintes, foi possível verificar que os alunos 

compreenderam os conceitos trabalhados sobre o cuidado com o meio ambiente e as 

possibilidades de reutilização do lixo. Além disso, tivemos a oportunidade de tratar de outros 

assuntos relacionados à temática por uma situação proporcionada pelos próprios alunos: a 

dengue e as enchentes. Ressaltando a importância de considerarmos os conhecimentos dos 

alunos e partir destes para trabalhar os conteúdos aos quais se quer alcançar. Para finalizar o 

projeto, fizemos uma oficina de produção de brinquedos com materiais recicláveis. A 

oportunidade que tivemos de contribuir para a formação desses alunos, foi muito importante 

para nosso aprimoramento como educadoras, visto que possibilitou experiências construtivas. 

Agradecemos as orientações recebidas, e desde já apontamos que apesar das dificuldades 

encontradas, devido aos impasses ocorridos na instituição, não conseguimos esconder nossa 

total satisfação em colaborar com o aprimoramento dos saberes destes educandos, foi uma 

experiência gratificante para nós e acreditamos que muito significativa para aqueles aos quais 

nos dedicamos. 
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