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Resumo
Este trabalho será conduzido com o objetivo de colaborar para a melhoria da qualidade
de vida da população de Cruz das Almas, BA; promover, por meio de ensino formal a
conscientização sobre os problemas ambientais em nossa sociedade, em especial, sobre
o lixo, seu destino e possíveis formas de reaproveitamento; utilizar a temática lixo em
sala de aula dos diferentes componentes curriculares; organizar campanhas comunitárias
de redução, reciclagem e reutilização de lixo nas escolas; difundir a ideia sustentável de
que o lixo é fonte de renda e economia da natureza; separar os materiais cujo destino é o
lixo e reaproveitá-los em aulas de ciências, artes dentre outras, visando melhorar as
relações entre sociedade e ambiente. O período de vivência será de agosto/2011 a
julho/2012, dividido em quatro momentos: I - Estudo dos estabelecimentos de ensino
objeto de estudo; II - Visita in loco aos estabelecimentos de ensino; III – Vivência em
sala de aula e IV – Elaboração e divulgação de jornais, blog, folder e cartilha
informativa. O projeto “Utilixo” acarretará em resultados satisfatórios atendendo a todas
as expectativas, visando construir um olhar sobre a importância econômica do lixo bem
como melhorar a qualidade ambiental da comunidade, a partir da coleta seletiva do lixo
e deu sua reciclagem. As cartilhas, blog, jornais e panfletos elaborados contribuirão para
a formação de um cidadão consciente e crítico dos problemas causados pela má gestão
do lixo, ajudando os educadores a ampliar a Educação Ambiental da comunidade
escolar e a fortalecer o movimento de preservação do nosso planeta para as gerações
futuras. A realização desse trabalho se pauta em estudos bibliográficos e qualitativos
sobre a Educação Ambiental e reciclagem do lixo através de projetos interdisciplinares.

