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RESUMO

 
Propiciar aos alunos uma conscientização ambiental e fazer da sala de aula um local para discussão que servirão para sua vida é o sonho de todo professor. A promoção de discussões interdisciplinares que culminarão com uma atividade lúdica coloca os alunos numa posição de maior interesse em aprender e aguça a
curiosidade deles frente ao mundo. Através de diversas disciplinas escolares, este projeto propõe desde a sensibilização ambiental para a arrecadação de baterias bem como o destino apropriado a ser dado a elas a fim de evitar impactos negativos para o ambiente.
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ABSTRACT
Provide students with an environmental awareness and make the classroom a place for discussion that will serve to your life is the dream of every teacher. Promoting interdisciplinary discussions that will culminate with a playful activity places students in a position of greater interest in learning and sharpens their curiosity
toward the world. Through various school subjects, this project proposes from environmental awareness to the battery collection and the appropriate allocation to be given to them in order to avoid negative impacts on the environment
 
Keywords: Environment, interdisciplinary awareness.
 

INTRODUÇÃO
 
            A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, que se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo permanente que procura incutir no educando uma sensibilização crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de
captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. (Portal ambiental)
            A grande quantidade de lixo produzida e descartada, individual ou coletivamente, pela ação do homem, animal e/ou por fenômenos naturais, nocivos à saúde, ao meio ambiente e ao bem-estar da população, é um problema de âmbito mundial, que preocupa cada vez mais a sociedade.  
           A partir do ensino de Química para turmas de ensino fundamental e médio, em especial, relacionada com a temática lixo, surgiu a ideia da realização de algumas ações que podem diminuir o impacto ambiental decorrente do acúmulo de lixo. Segundo o Art. 1º da Resolução 257 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA),
Fica estabelecido que as pilhas e baterias não destinadas ao lixo doméstico “deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou
através de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada” (Resolução 257, CONAMA).
           Assim, de acordo com a legislação vigente, as pilhas comuns e alcalinas (zinco-manganês e alcalina-manganês), especiais (níquel-metal-hidreto, íons de lítio, zinco, lítio), dos tipos botão e miniatura podem ser descartadas no lixo doméstico. Já as baterias chumbo-ácido, usadas nas indústrias, automóveis e
filmadoras, as pilhas e baterias de níquel-cádmio, usadas em telefones celulares, telefones sem fio e outros aparelhos que usam baterias recarregáveis, e pilhas e baterias de óxido de mercúrio, usadas em instrumentos de navegação e aparelhos de instrumentação e controle, devem ser devolvidas ao fabricante ou
importador.
          O projeto foi desenvolvido no Colégio Sistema, na cidade de Itabuna Bahia, contou com diversos momentos, primeiramente, contou com a vontade dos professores em trabalhar interdisciplinarmente favoreceu um pensamento numa problemática ambiental que viesse contemplar as disciplinas envolvidas, Química,
física, geografia e biologia, indo para a sala de aula procedeu-se, num momento de sensibilização dos alunos, elencando problemas relativos ao momento posterior à arrecadação de baterias e ao momento final, em que se considera o destino dado a essas baterias, pois apesar da cidade em que foi aplicado o projeto ter
mais de 200 mil habitantes, não possui coleta seletiva e não conta com nenhum programa desenvolvido pelo poder publico junto à questão da problemática do lixo.
 
Objetivos
 

• Metodologia interdisciplinar para uma conscientização ambiental
• Através da informação, sensibilização possa através da sala de aula promover uma mudança de atitudes dos alunos.
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Sensibilização dos Alunos
 
             Questões relacionadas com o meio ambiente estão cada vez mais presentes no ambiente escolar, nós professores temos a função de fazer alunos enxergarem o porquê de se preservar o meio ambiente.
Segundo Santos (p.5)
 A ideia de sustentabilidade implica na definição de uma limitação nas possibilidades de crescimento e um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos através de práticas educativas e de um processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento
de responsabilização e de constituição de valores éticos.
              É responsabilidade de a escola propiciar aos alunos uma conscientização que propicie uma nova visão do que está sendo estudado por estes alunos. Pensando nisso o grupo de professores do Colégio Sistema, das disciplinas de química, física, biologia e geografia fomentaram um projeto interdisciplinar, em que foi
estabelecido inicialmente que cada um, dentro de sua sala de aula, iria abordar temas ambientais que convergissem na direção da importância de se conduzir corretamente o descarte de pilhas para diminuir os resíduos lançados diretamente no meio ambiente.
                   Em química, foram abordados problemas como a degradação de materiais que demoram séculos para se decompuser, quais seriam esses materiais e porque eles demoram tanto tempo para se degradar. Em biologia, através de vídeos, e exposição em sala de aula foi mostrado que alguns tipos de dejetos
prejudicarão populações ribeirinhas, acabando toda uma cadeia alimentar, chegando até o homem e a natureza. Em geografia estudou que a cada vez que iam se decompondo iria prejudicando solos, mudando o seu pH. Na física foi discutido sobre o funcionamento das baterias.
                  A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes dos alunos em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus biofísicos, estando
também relacionada com a prática e a ética, que conduzem para a melhoria da qualidade de vida (GUARIM, 2002).
                  Cada disciplina trabalhou durante o mês anterior a gincana do colégio Sistema sobre os prejuízos no meio ambiente, e cada professor relacionado às disciplinas acima relacionadas, deu o enfoque ao prejuízo ambiental, causa e efeitos, o que deixou os alunos atentos, pois se tratando de uma escola de classe
média a alta os alunos todos tinham smartfones e o grande fator questionador era o que eles faziam com a bateria e aparelhos depois que trocavam, ou não queriam mais utilizar. Importante salientar que até está etapa de sensibilização, os alunos ainda não sabiam que iria se tornar uma tarefa de gincana, mas ficaram
atentos para os problemas que o lixo nos oferece e alguns questionaram.
ALUNO 1 – Vamos fazer uma coleta dessas baterias?
ALUNO 2 – Nossa cidade não tem coleta seletiva?
ALUNO 3 – O que podemos fazer para melhorar esse quadro, se todos nós usamos celulares e trocamos anualmente?
                   Segundo Vaitsman (2006 p. 6) “A aprendizagem deve ser uma atividade significativa para a pessoa que aprende e tal significação está diretamente relacionado com a existência de relações entre o conhecimento novo e o que o aluno já possui”, metodologias que coloquem o aluno diante de situações reais do dia
a dia o estimulam a buscar soluções e questionarão mais a respeito do tema abordado.
                   Diante de tantos questionamentos foram dados alguns dias para que eles pensassem nessa problemática, pois não seria interessante aos professores vir com resoluções prontas, estimular o aluno pensar a essas questões e de fundamental importância para o seu aprendizado.
 
 
 
 
Arrecadação das baterias
 
            A coleta de baterias de celular foi estimulada pelas disciplinas de Biologia, Geografia, Física e Química, e os professores dessas disciplinas tiveram a ideia de inserir essa coleta numa Gincana Interdisciplinar que ocorre na escola anualmente.
            A tradicional “GINCANA DO COLÉGIO SISTEMA” movimenta jovens e adultos em toda a cidade de Itabuna, no sul da Bahia. A instituição realiza anualmente a gincana entre os alunos, ex-alunos e jovens da comunidade grapiúna. Os participantes são divididos em duas equipes TATU e GNOMOS, o que gera uma
acirrada, porém saudável rivalidade entre os participantes, mas não invalida a entrada de outras equipes participantes. A Gincana já existente no colégio trabalha com tarefas voltadas para a solidariedade, como doação e sangue, doação de alimentos e atividades lúdicas, tanto em quadra quanto em questões de pesquisa
voltadas para a comunidade regional.
             Inicialmente, já havia sido feita uma sensibilização junto aos alunos e funcionários da escola para alertar sobre o acúmulo dessas baterias no meio ambiente, mostrando o prejuízo ambiental que estas vêm a causar ao serem lançadas diretamente no ambiente.
             Na própria escola já existe um projeto chamado ecossistema, por meio do qual copos descartáveis são substituídos por canecas duráveis. A substituição de descartáveis por similares duráveis, como copos (Projeto das canecas duráveis da USP), no qual os copos descartáveis usados pelos alunos da escola foram
substituídos por canecas individuais, laváveis e duráveis, padronizadas de acordo com a escolha de cada turma de cada escola foi à primeira ação a ser trabalhada em busca do desenvolvimento sustentável da população escolar.
              Importante salientar que até esta etapa de sensibilização, os alunos ainda não sabiam que iria se tornar uma tarefa de gincana, mas ficaram preocupados com o destino das baterias de celular. Pois Segundo Oliveira (2007, p.491), tendo em vista os diferentes olhares apresentados sobre o ensino de Ciências e a
educação ambiental, percebe-se que a formação de atitudes de reflexão é fundamental para garantir o sucesso da prática educacional.
 
Logo, o convite ao aluno para refletir sobre a problemática em questão, servirá de estímulo para a execução de práticas pedagógicas com diferencial importância para o ser humano como um todo, o que contribuirá para um progresso como ser humano e indivíduo.
 
 
 
 
Esboço da Tarefa entregue aos alunos
 
                                          GINCANA SISTEMA 2014
 
TAREFA 10 – Sustentabilidade
 
DIVULGAÇÃO: Dia 20/07/2014
ENTREGA: Dia 08/08/2014, 16h00min
 
                   Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio
ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.
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TAREFA: A equipe deverá arrecadar o maior numero de baterias de celular possíveis que serão coletadas para ser entregue a TIM.
                   Serão feitas quatro contagens das baterias e os horários e datas são serão avisados na hora, logo todos devem ir depositando suas baterias.
                   A cada contagem os baldes de coleta de cada equipe serão esvaziados e não mais valeram para contagem posteriores.
PONTUAÇÃO: Para cada etapa será estabelecido 50 pontos para o primeiro lugar e 20 pontos para o segundo lugar.
 
PONTUAÇÃO TOTAL: 200 pontos
 
Para onde foram as pilhas e baterias?
 
               A empresa disponibiliza urnas especiais para o recolhimento de baterias, aparelhos e acessórios nas lojas TIM em todo o Brasil. Colaboradores e clientes podem participar e, dessa forma, evitar o descarte inadequado e o risco de contaminação ambiental.
               Foi firmada uma parceria do Colégio com a operadora TIM que tem um programa de arrecadar essas baterias, no qual foram entregue as baterias de celulares arrecadadas, pois a cidade não possui coleta seletiva, pois nada adiantaria arrecadar e não enviar para destinos corretamente estudados.
             Ao final foram arrecadadas mais de 4.724 baterias que imbuídos pela competição, mas observando a importância a destinar o destino correto a essas baterias que não serviriam mais. em aula.  A própria empresa surpreendeu com a quantidade de baterias e pilhas.
 
Considerações
 
          O projeto foi um sucesso , os alunos se empenharam, observando que temas como esses são de importância e relevante na formação de alunos com uma consciência critica, observamos que algo que é levado para sala de aula de forma interdisciplinar e planejado facilita o aprendizado dos alunos.
          Além de Sensibilizar os alunos sobre o problema das baterias de celular, desenvolvemos uma atividade para maior arrecadação, e o destino dessas baterias.
          O empenho devido à gincana extrapolou a arrecadação das baterias, pois a ideia de nos professores era que cada um trouxesse apenas o seu, mas eles arrecadaram pela cidade, casa de parentes, mexeu com as pessoas da sociedade.
          Observou-se que com o trabalho desses adolescentes, nós professores conseguimos conscientiza-los, possibilitando fazer de forma diferente a educação, o colégio já pensa em colocar pontos de coleta na escola para que isso se torne uma prática.
          Professores e alunos experimentando novas propostas de aprender com certeza serão surpreendidos com propostas simples, mas que farão a diferença no processo de ensino aprendizagem.
          Acreditamos que a vinculação do conteúdo com o contexto social do mesmo possibilita um aprendizado mais prazeroso, desde que o tema não seja apenas um motivador da curiosidade, mas uma forma de estabelecer relações e promover aprendizagens.
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