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RESUMO: 

O presente artigo refere-se ao estágio do Curso de Pedagogia realizado em um Centro 

Municipal de Educação infantil (CMEI). No Projeto ali desenvolvido abordamos à 

temática “A importância do tratamento adequado do lixo e sua reciclagem” com um 

agrupamento de cinco anos, do período vespertino. O objetivo geral do projeto foi o de 

levar as crianças a desenvolver conceitos relativos à temática e formação do senso 

crítico e de atitudes em relação ao meio ambiente, focando em seu contexto social, 

econômico e cultural. Portanto o estágio se pautou no diálogo e na construção de 

conceitos com as crianças acerca das profundas transformações que o homem vem 

causando a natureza, que resultam no lixo tanto doméstico quanto industrial e nas 

possibilidades para se conservar o meio em que vivemos. Resolvemos, então, abordar as 

seguintes questões: O que é lixo? Quais são os tipos e as características do lixo? O que 

pode acontecer quando o lixo não for tratado e disposto de forma correta? Qual a 

importância de se tratar e se dispor o lixo corretamente? Quais são as formas existentes 

para o tratamento e para a disposição final do lixo? O que é reciclagem? O que podemos 

fazer com materiais recicláveis? Utilizamos como referência para construção do Projeto 

Helm e Beneke (2005)
4
. Buscamos trabalhar os conceitos e perceber seu 

desenvolvimento nas “Rodas de conversa” e nos desenhos elaborados pelas crianças. 

Trabalhamos também com atividades de reaproveitamento de matérias recicláveis 

valorizando a inciativa dos alunos, bem como suas vivências práticas cotidianas. 

Embasamo-nos para o trabalho com a construção em Schroeder (2000)
5
 e Gasparin 

(s/d)
6
. Percebemos, ao término do estágio, que as crianças demonstraram ter ampliado 

seus conceitos e seus conhecimentos prévios acerca do tema proposto, assim foi 

possível perceber que conseguimos alcançar, em grande medida, os objetivos do nosso 

projeto de ampliar e construir novos conceitos relativos à temática trabalhada. 
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