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Resumo
A questão ambiental passou a fazer parte da vida dos municípios brasileiros,
efetivamente, a partir da Constituição da República de 1988, que além de proporcionar
maior autonomia aos municípios, determinou em seu art. 225 que o meio Ambiente é
bem de uso comum do povo, sendo responsabilidade do poder público e da sociedade a
sua proteção, preservação e manutenção. O objetivo do trabalho foi desenvolver a
disseminação da educação ambiental nas escolas da rede pública do Município de Nova
Ramada/RS, com a metodologia de aulas teóricas e através de aulas práticas de campo.
Buscou-se desenvolver através de atividades socioeducativas a conscientização dos
alunos para a importância da preservação dos recursos naturais, o descarte correto dos
resíduos sólidos, e promoção da consciência de reduzir, reutilizar e reciclar os produtos
e materiais gerados e até mesmo a realização e fabricação de novos subprodutos,
oriundos do “lixo”. Os resultados do trabalho demonstraram o comprometimento dos
alunos com a preservação dos recursos naturais, a gincana ambiental promovida nas
escolas mostrou o empenho dos mesmos para a coleta de resíduos de embalagens de
alumínio, o óleo vegetal/animal usado, além da coleta de alimentos não perecíveis e
agasalhos, os quais foram doados ao Instituto Lar Bom Abrigo e a Missão Evangélica de
Amparo ao Menor – MEAME, ambas do Município de Ijuí. Portanto, o conjunto de
medidas à proteção do sistema ecológico carece de mecanismos eficazes que inibam a
ação destrutiva do homem, a ponto de conscientizá-lo sobre a importância da
sustentabilidade ambiental.
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INTRODUÇÃO
A gestão do meio ambiente é um processo que envolve a articulação de agentes e
recursos necessários para a tutela do meio ambiente, cujo qual é patrimônio da
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coletividade, incluindo ainda a elaboração de políticas públicas que sirvam para
estruturar e dar uma orientação a essa gestão ambiental.
Segundo Milaré (2015), a educação ambiental passa a constituir um direito do
cidadão, assemelhado ao direito fundamental, pois está intimamente ligado aos direitos
e deveres dos cidadãos, tendo em vista que a educação ambiental é um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e
não formal, atendendo ao disposto no art. 2° da Lei n°9.795/1999 da Política Nacional
de Educação Ambiental.
O objetivo deste trabalho foi disseminar a educação ambiental por meio da
promoção de uma gincana ambiental com a coleta de embalagens de alumínio
(latinhas), além de óleo vegetal e/ou animal, juntamente com atividades socioeducativas
durante a semana do meio ambiente, onde todos os anos são realizadas a disseminação
de informações e conscientização dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental e
médio das escolas públicas do Município de Nova Ramada/RS, visando a promoção de
mudanças de atitudes aliadas a sustentabilidade, não sendo impostas como
responsabilidade somente do poder público mas também de toda a coletividade
METODOLOGIA
Realizou-se uma abordagem de caráter qualitativo e quantitativo com aulas
teóricas, onde foram feitas revisões bibliográficas, com o intuito de conscientizar os
alunos quanto às práticas de consumo e para a problemática dos resíduos que são
gerados, devendo haver assim um correto descarte e destinação final dos mesmos,
aliado a demonstração dos impactos gerados pela ação oriunda da incorreta destinação
dos resíduos gerados pelo ser humano, através de um trabalho de campo com os alunos.
O projeto propôs o recolhimento de embalagens de alumínio como latas de
refrigerantes, cervejas, energéticos entre outros, além do recolhimento de óleos vegetais
e/ou animais para ambos serem posteriormente reaproveitados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O lançamento do projeto ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2016 no Município
de Nova Ramada/RS, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo, envolvendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I e a
Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Roberto Löw.
Com o projeto promovido através da gincana ambiental, houve o envolvimento e
a participação de um total de 319 alunos, sendo deste total 233 alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, e 86 alunos da Escola Estadual de
Ensino Médio Dr. Roberto Löw, onde foram arrecadados 590,00 quilogramas (kg) de
alumínio e 419,00 kg de (óleo vegetal/animal usado). O alumínio arrecadado foi
vendido para uma recicladora no valor de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) o kg,
perfazendo um total de R$ 1.298,00 (um mil duzentos e noventa e oito reais). Valor este,
revertido para a turma vencedora (que arrecadou maior kg/aluno), através de uma
viagem com destino a local por eles definido, com todas as despesas pagas. O óleo
usado foi doado ao Instituto Lar Bom Abrigo do Município de Ijuí, o qual com parte do

volume fabrica sabão para uso no lar, e o restante vende para uma recicladora e o valor
arrecadado é investido na aquisição de alimentos para as crianças do lar, já que se
mantém da doação da comunidade regional e auxílio de ONGs, além do poder público.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o trabalho desenvolvido buscou demonstrar que a sustentabilidade e
preservação do meio ambiente vão muito além de apenas coletar resíduos sólidos,
preservar os recursos hídricos e manter as áreas de preservação permanente, pois é uma
ação que necessita da participação de todos através de pequenas ações, cujos resultados
poderão repercutir nas escolas, em casa e serem transmitidos para os pais, familiares e
amigos gerando grandes resultados, o que possibilita a adoção de inúmeras atitudes de
proteção ambiental, proteção da saúde e promoção social para o amplo exercício da
cidadania.
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