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Resumo: Embora a questão da reciclagem seja ainda um tema pouco debatido na educação 

regular, a relevância desta intervenção está na proposta de agregar práticas de coleta seletiva 

no ambiente escolar que proporcionem um melhor entendimento sobre o assunto, 

promovendo a valorização sobre o potencial desses educandos para a multiplicação de 

práticas sustentáveis dentro e fora da escola. O objetivo geral do projeto foi promover a 

mobilização de um circuito de educação ambiental em formato de gincana escolar com a 

coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Entre os objetivos específicos estão, incluir 

práticas sustentáveis na rotina escolar, mobilizando diretamente toda a comunidade local; 

desenvolver um programa de gestão ambiental escolar voltado para a separação de resíduos 

domiciliares direto na fonte geradora; mobilizar pais, alunos e educadores promovendo um 

trabalho em rede. A metodologia usada foi proposta por meio de um projeto piloto no 

município de Ituiutaba-MG, em formato de intervenção com práticas de educação ambiental 

por meio de gincana que contou com o apoio da Cooperativa de Reciclagem de Ituiutaba-

COPERCICLA e com a participação de pais, alunos e professores de três escolas regulares da 

rede municipal de ensino, sendo elas a Escola Municipal Machado de Assis, Escola Municipal 

Professor Idelfonso Mascarenhas e a Escola Municipal Hugo de Oliveira Carvalho. Os 

resultados mostraram que a escola vencedora da gincana foi a Escola Municipal Hugo de 

Oliveira Carvalho, com média de 3,198 quilos de resíduos coletados por aluno. A escola 

participou com 202 alunos e a soma das coletas totalizou 652,50 quilogramas de material 

reciclado. A gincana teve duração de quatro semanas, período este em que os estudantes 

conseguiram evitar que fossem despejados no meio ambiente, 2.714 quilos de materiais 

recicláveis. Nesse sentido chegamos à conclusão de que há ainda um longo caminho para se 

percorrer, e que com a (trans)formação de multiplicadores em educação ambiental nas escolas 

o pensamento crítico seja despertado na sociedade contribuindo assim para um meio ambiente 

mais justo e equilibrado para todos. 
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