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PRÊMIO ESCOLA CIDADÃ 2019 

 

 

2)Responsável pelo Projeto/Relatório para o Prêmio Escola Cidadã: 

Nome completo: 

Rose Méri Rodrigues de Oliveira 

 

1) Identificação da Instituição de Ensino: 

Nome da Instituição:  

E.M.E.F. Professora Aurialícia Chaxim Bes 

 

Endereço completo: 

Rua Das Dálias, 63, Bairro: Novo Horizonte, Loteamento Novo Horizonte. 

CEP: 93.234.090 

Sapucaia do Sul/RS 

CNPJ: 08.873.488/0001-73 

E-mail: emef.aurialicia@gmail.com 

Mídias (Facebook / Site):https://www.facebook.com/emefaurialicia/ 

Telefones para contato: 

(51) 3451-50-55 
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E-mail:roserodrigues.dp@gmail.com 

Telefones:(51) 99365-9826 

Função ou disciplina: Professora de Anos Iniciais. 

 

3) Abrangência do Projeto:  

Público alvo  

Educação Infantil (Pré I A, Pré II A e Pré B) 

Ensino Fundamental completo (1º ao 9º ano) 

Quantidade de alunos envolvidos : 232 alunos 

 

Quantidade de professores envolvidos : 

Professora Rose Méri Rodrigues de Oliveira – Professora do Labin no turno da tarde e 

professora do Laboratório de Aprendizagem no turno da manhã. 

Professora Gerta Stumpf –Professora do Labin no turno da manhã e professora do 1º ano no 

turno da tarde. 

 

4) Detalhamento do Projeto:  

Título do Projeto/Relatório: 

Resgatando valores e atitudes em busca de saúde para o Meio Ambiente 

 

Objetivo geral do projeto: 

Conscientizar toda a comunidade escolar sobre a necessidade de fazer a separação do lixo em 

casa, visando melhorar o ambiente em que vivemos, auxiliar no trabalho das pessoas que atuam 

na reciclagem e unir esforços de cada um em busca de um bem maior para todos. 

Objetivos específicos do projeto: 

➢ Analisar os motivos que levam as pessoas do bairro, da escola e consequentemente as 
suas famílias, a não fazerem a separação do lixo; 

➢ Verificar sobre o conhecimento que nossos alunos, professores e funcionários tem 
sobre o assunto; 

➢ Identificar o nível de interesse da comunidade onde a escola está inserida sobre o 
tema; 
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➢ Reconhecer quais são as prioridades das famílias de nossos estudantes em relação ao 
tema; 

➢ Estimular as pessoas para separem o lixo em casa;  
➢ Conscientizar toda a comunidade escolar sobre a relevância do assunto e sobre a 

importância de cada um fazer a sua parte; 
➢ Informar dias e horários em que acontece a coleta seletiva no bairro;  
➢ Vivenciar atividades sobre reciclagem; 
➢ Promover palestras e encontros sobre o assunto; 
➢ Pesquisar sobre Reciclagem; 
➢ Planejar ações que envolvam toda a comunidade escolar, em algum momento, nas 

atividades realizadas; 
➢ Realizar entrevistas com os trabalhadores da reciclagem visando maior 

conhecimento sobre o assunto; 
➢ Produzir trabalhos artísticos que chamem a atenção sobre o destino correto do lixo; 
➢ Implantar a coleta seletiva em todo o ambiente escolar; 
➢ Proporcionar momentos de reflexão; 
➢ Despertar o interesse pelo assunto em todas as pessoas da comunidade escolar. 
➢ Apresentar os motivos pelos quais a separação do lixo é tão necessária. 

 

Justificativa do projeto 

Sentiu-se uma necessidade muito grande de abordar este tema, após observar-se que no 

bairro onde nossa escola está inserida, as ruas estavam sempre com muito lixo jogado, 

principalmente em terrenos baldios e nas calçadas, notou-se também que nossos alunos não 

tinham o hábito de jogar seus pequenos lixos dentro das lixeiras. Para eles, era normal 

comer seu lanche e jogar o lixo ali mesmo, no chão. Após os recreios, o pátio da escola 

sempre ficava imundo. A partir daí, a escola resolveu promover atividades de 

conscientização e informação para os alunos, funcionários e professores, posteriormente 

expandindo para as famílias do bairro essas informações e conhecimentos adquiridos. A 

expectativa é que neste ano de 2019, a semente seja semeada e que, pelo menos dentro do 

ambiente escolar, já comecem as mudanças, pois assim, os próprios alunos serão 

multiplicadores nas famílias e no bairro.  

 

Período de realização das: 

As atividades acontecerão durante todo o ano letivo de 2019. 

 

mailto:ecocooperacaosc@falb.org.br


 

 

Fundação Aury Luiz Bodanese – FALB 

Rua João Martins, 219 D, Bairro São Cristóvão | CEP: 89803-901 | Chapecó/SC | www.falb.org.br | (49) 3321 3235 

Chapecó/SC: Darcivana Squena (ecocooperacaosc@falb.org.br) / Eva Lenita Trierveiler (rodadeleitura@falb.org.br) 

Porto Alegre/RS: Samara Arsego Guaragni (ecocooperacaors@falb.org.br) 

5) Etapas/Ações do Projeto: (Detalhar cada etapa/ação com no máximo quatro (04) fotos 

ilustrativas, com tamanho de 7,5cm por 7,5cm (as fotos não devem ser agrupadas); e mencionar a 

visita e a realização do Programa Eco Cooperação e/ou da Roda de Leitura). 

Etapa/Ação1:  

Visita do Programa Eco Cooperação na escola. 
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Etapa/Ação2:  

Palestras realizadas na escola pelos trabalhadores de Reciclagem da Cooperativa de Reciclagem 

Cooprevive e da bióloga/pedagoga Caroline Viccari com o objetivo de que todos conseguissem 

entender como fazer a separação do lixo produzido na escola. Estas palestras aconteceram nos meses 

de março e abril, envolvendo todos os alunos, professores e funcionários da escola. 
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Etapa/Ação3:  

Visita de alguns grupos de alunos na Cooperativa Cooprevive para realização de entrevistas 

com o objetivo de conhecer como funciona o trabalho lá realizado, fazer um documentário e um 

curta-metragem sobre Reciclagem. 
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Etapa/Ação4:  

Estudos e pesquisas sobre que tipos de materiais podem ser reciclados, tempo que cada um 

leva para se decompor, se for jogado na natureza. Os alunos fizeram uma simulação com vários 

tipos de materiais e pediram para que os colegas colocassem o lixo na caixa coletora correta. 

 

Etapa/Ação5:   

Confecção de objetos úteis utilizando materiais recicláveis pelas turmas: 
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Etapa/Ação6:  

Alunos criando poesias com o tema Reciclagem. 
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Etapa/Ação7:  

Alunos e cenas dos curtas-metragens criados: 

• E se o lixo falasse?  

• É  hora de mudar as coisas. 

• Um gesto que muda o mundo. 
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Etapa/Ação8:  

Alunos relatando sobre o Projeto da escola na Secretaria do Meio Ambiente para outras 

escolas, no dia do Meio Ambiente. 

 

 

 Também, ainda na semana do Meio Ambiente, os alunos foram convidados para relatar sobre 

as atividades do Projeto para os funcionários da AMBEV(Companhia de Bebidas das Américas) 

de Sapucaia do Sul. 
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Etapa/Ação9: 

Colocação das lixeiras para que o lixo comece a ser separado na escola. 

 

 

Etapa/Ação10: 

Visitas de todas as turmas da escola na Cooperativa Cooprevive. Nestes dias, que foram 

previamente agendados, os pais também foram convidados para acompanharem seus filhos 

nesta visita, com o objetivo de valorizar o trabalho lá realizado, e entender o porquê de fazer a 

sua parte em casa, visando o bem de todos e da natureza. 
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Etapa/Ação 11: 

Mostra dos trabalhos (poesias, curtas-metragens, desenhos e música) sobre Reciclagem na 

escola. Para recepcionar os pais, os alunos do 7º ano que criaram o curta-metragem: “E se o 

lixo falasse?”, realizaram uma atividade interativa. Na chegada cada um recebia uma folha, 

como se fosse a folha de uma árvore, previamente desenhada e recortada, onde deveriam 

escrever uma resposta para a seguinte pergunta: - E se o lixo falasse, o que você acha que ele 

diria em defesa da natureza? 

Depois de escreverem sua resposta, cada um colaria a sua folha num tronco, também 

previamente recortado e colocado na sala onde a mostra foi realizada, formando ao final, uma 

árvore frondosa e cheia de mensagens positivas sobre a natureza e o destino correto dos lixos. 

Também fizeram uma lembrancinha com material reciclável, utilizando o rolinho de papel 

higiênico, que foi o personagem principal do curta-metragem.  

Ao final da Mostra, a professora Rose Méri Rodrigues de Oliveira, leu uma poesia que escreveu 

inspirada em algumas etapas do trabalho realizado, com o título: Lembranças.. 

Segue a poesia: 

 

mailto:ecocooperacaosc@falb.org.br


 

 

Fundação Aury Luiz Bodanese – FALB 

Rua João Martins, 219 D, Bairro São Cristóvão | CEP: 89803-901 | Chapecó/SC | www.falb.org.br | (49) 3321 3235 

Chapecó/SC: Darcivana Squena (ecocooperacaosc@falb.org.br) / Eva Lenita Trierveiler (rodadeleitura@falb.org.br) 

Porto Alegre/RS: Samara Arsego Guaragni (ecocooperacaors@falb.org.br) 

Lembranças 

 

Não pensem que foi somente bonito 

Foi doído, foi intenso, 

Foi cansativo e por vezes até foi tenso. 

Entrava nas salas, 

Em que os alunos estavam criando, 

E ali, eu via o encanto 

De cada um, 

que estava por todo canto. 

Cada um, acreditando que poderia sim 

Salvar o seu planeta 

E eu, 

Me sentindo responsável pela missão 

Torcendo por  cada vitória 

Que faria parte da história 

Da nossa escola do coração. 

 

Via todos eles criando, 

Por vezes interferia, 

E sempre com alegria 

Eu via, eu lia e sentia 

Que aqui, na minha escola 

Havia tanto talento 

E aquela necessidade 

De ajudar, de fazer mais 

De fazer meu aluno se encantar 

E poder a eles mostrar  

Que nunca deveriam deixar de sonhar. 

 

Vi grupos discutindo, interagindo, 

Tendo que lidar com diferentes ideias e conceitos 

Vi alunos querendo desistir 

Porque muitas vezes nem ele, 

Nele mesmo acreditava 

E nós, naquele momento 

Querendo tanto  mostrar para ele 

O tamanho do seu talento. 

 

Vi aluno gritando para uma gravação. 

Vi outros chorando por não ter o mesmo vozeirão, 

Mas mostrando outros talentos 

Em outra situação. 

Vi colegas se abraçando 

Comemorando a evolução. 

Vi sonhos se concretizando. 

Vi e ouvi 

Choro de emoção. 

E entre uma e outra gravação, 

Cansados por tantas tentativas, 

Muitas vezes frustradas de acerto, 

Também presenciei 

A festa de comemoração 

Quando enfim, tudo dava certo. 

 

E os desenhos, quanta magia! 

Alguns desenhando animados 

Quase que se percebia 

Eles dentro do seu próprio desenho 

Vivenciando aquela fantasia. 

 

E as escritas que não davam certo, 

Palavras que não encontravam rimas 

Papéis jogados, ideias aflorando 

E todos de novo tentando. 

E eu, ali 

Por muitas vezes observando 

Falava para mim mesma, 

Quanto talento nesta sala 

Nós estamos alimentando. 

 

E a música então, 

Ah aquela música! 

Que mudava e mudava 

A melodia que na letra não encaixava, 

A voz tímida que não saía 

Causando certa agonia 

E quando tudo parecia certo, 

O improvável acontecia 

E lá estavam todos, 

recomeçando outra vez 

Um nova melodia. 

 

Emoção e orgulho 

É o que hoje eu sinto, 

E é verdade, eu não minto, 

Quando olho em cada um, cheio de vontade 

Tão jovem e com tanto talento 

Desenvolvendo a cada momento 

Uma nova habilidade, 

Demonstrando para  o mundo 

A sua capacidade, 

De criar, de inventar e reinventar 

Mesmo com limitação, 

As ideias que lhe vem do coração. 
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Acredito em cada um 

E carrego comigo a certeza, 

Que depois de todo o esforço, 

Para  realizar com grandeza 

O trabalho  aqui mostrado 

Vocês já estão prontos 

 para continuar semeando no mundo, 

Tudo que lhes foi ensinado. 
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Etapa/Ação12: A escola lançou o edital para o concurso da criação de um folder, onde os 

alunos irão colocar informações e explicações relevantes ao tema do projeto que está sendo 

trabalhado desde o início do ano letivo de 2019. 

Após a realização da escolha do melhor folder, que foi votado pelos trabalhadores da 

Cooperativa Cooprevive e da Secretaria do Meio Ambiente, os mesmos serão enviados para a 

gráfica, que irá reproduzir as cópias necessárias a serem distribuídas pelos alunos nas famílias 

do bairro da escola, sendo que esta será a nossa próxima ação, prevista para o mês de 

novembro. 

 

 

EDITAL DO CONCURSO CRIAÇÃO DE UM FOLDER PARA DISTRIBUIR NA COMUNIDADE 

NOVO HORIZONTE 

“RESGATANDO VALORES E ATITUDES EM BUSCA DE SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE – 

2019” 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação em preservar o meio ambiente deve fazer parte da vida de todos. Por isso, 
nunca é cedo demais para começar a desenvolver o assunto com as crianças. Criar uma 
consciência ecológica neles, ainda na infância, aumenta consideravelmente a chance de que sejam 
adultos responsáveis na preservação do Meio Ambiente. 

Além disso, grande parte das crianças compartilham o que aprenderam na escola com os 

pais e familiares, o que aumenta a disseminação do conhecimento acerca da necessidade de dar 

um destino adequado ao lixo. Durante o Primeiro Semestre a Escola convidou a Secretaria do Meio 

Ambiente e a Cooperativa Cooprevive de Sapucaia do Sul para trabalharem com nossos 

alunos(os), professores(as), funcionários(a) da limpeza, Manipuladoras de alimentos(cozinha), 

Conselho Escolar, APM(Associação de Pais e Mestres), Equipe Diretiva e Pedagógica onde 

realizaram um trabalho com atitudes e formação de valores, buscando sensibilizar a todos com a 

importância da reciclagem e reutilização a fim de diminuir o acúmulo de lixo, como também poupar 

a natureza da extração inesgotável de recursos. Conhecer as formas de fazer com que a 

separação de lixo seja valorizada na nossa escola e na Comunidade onde a Escola está inserida. 

1.1. O Concurso: Criar um Folder sobre a reciclagem divulgando os nossos parceiros da 

Cooperativa Cooprevive consiste na seleção e premiação do melhor folder que simbolize todas as 

aprendizagens que os alunos, professores, funcionários e familiares tiveram e continuam colocando 

em prática na EMEF Professora Aurialícia Chaxim Bes e na comunidade escolar. 

1.2. A participação da criação do folder será no máximo de três integrantes e implica na 

divulgação da reciclagem e reutilização e da Cooperativa Cooprevive. Os(as) vencedores(as) 

receberão uma premiação. A escolha será feita por uma comissão da Secretaria do Meio Ambiente, 

da Cooperativa Cooprevive e Secretaria de Educação. 

2. OBJETIVO: 
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Conscientizar toda a comunidade escolar sobre a necessidade de fazer a separação do lixo, 

seja na escola, em casa ou em qualquer lugar, visando melhorar o ambiente em que vivemos e 

auxiliar no trabalho das pessoas que atuam na reciclagem. 

2.1. O Prêmio tem por objetivo fomentar a participação dos(as) alunos(as) da EMEF Profª 
Aurialícia Chaxim Bes nas ações de mobilização e conscientização, em relação  a conservação   e 
preservação ambiental, visando a sustentabilidade socioambiental local e a melhoria da qualidade 
de vida e da implantação da Coleta seletiva no Bairro. 
3. PROTAGONISMO DOS ALUNOS: 
3.1. A produção (textos e desenhos) do Folder devem ser de autoria exclusiva dos alunos. A 
participação dos educadores deve se limitar as atividades de apoio, orientação e 
acompanhamento. 
3.2. Após a escolha e confecção dos folders os alunos, professores, funcionários e familiares 
farão a divulgação no Bairro.  
4. ORIGINALIDADE, AUTENTICIDADE: 
4.1. Todos os folders devem ser originais, inéditos e de autoria dos alunos, sendo vedada a 
participação de folder copiado, integral ou parcialmente, de outra obra, respondendo o responsável, 
de forma exclusiva e integral, por eventuais reclamações, questionamentos, acusações o 
alegações de plágio ou violação de direitos autorais, de personalidade, de titularidade de terceiros, 
dentre outros, inclusive pela omissão de informações.  
5. REQUISITOS E PRÉ-REQUISITOS:  
5.1. Os Folders deverão atender ao tema específico da coleta seletiva dos resíduos sólidos.  
5.2. Os trabalhos não poderão conter: 
a) mensagens de apologia a nenhuma violação de direitos;  
b) Não poderá se utilizar de imagens de pessoas;  
c) Mensagens ou imagens que atentem, de outras formas, contra os direitos da criança e do 
adolescente. 
6. CRONOGRAMA:  
6.1. Divulgação do concurso dia 22/08/2019. 
6.2. Entrega dos folders prontos até o dia 02/09/2019. 
6.3. Dia 04/09/2019 acontecerá a pré-seleção dos trabalhos que estão em conformidade com o 

edital. 
6.4. Dia 05/09/2019 a Comissão avaliadora se reunirá nas dependências da escola para a 

escolha do folder que será distribuído na Comunidade escolar. 
6.5. No dia 17/09/2019, na semana da árvore, premiação e divulgação do folder vencedor. 
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Votação do folder pela Secretaria do Meio Ambiente e pelos trabalhadores da 
Cooperativa Cooprevive 

 

      
 
 
 

Representação do folder vencedor do concurso 
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Etapa/Ação 13: 

Visitas dos grupos de alunos às famílias do bairro para conversa e entrega do folder. 

(Esta ação acontecerá a partir da segunda quinzena do mês de outubro) Faremos um convite 

para que os Cooperativados façam as visitas conosco. Os alunos serão organizados em grupos e 

sairão junto com seus professores e famílias para fazer uma visita aos moradores do bairro, 

entregarem o folder e conversarem com as famílias sobre a cooperativa, sobre a correta 

separação do lixo e sobre o projeto da escola. Nesta conversa, nossos alunos vão repassar os 

conhecimentos aprendidos ao longo do projeto para as famílias e também irão convidá-los a 

fazer a separação do lixo em suas casas. 

6) Avaliação dos resultados após aplicação do projeto (Avaliar se os objetivos e 

expectativas foram e/ou estão sendo cumpridos): 

 

A Avaliação está acontecendo de forma contínua após cada etapa do projeto concluída, e será 

considerada satisfatória se, pelo menos 50% dos alunos demonstrarem mudança de 

comportamento em relação ao lixo por eles produzido, se tiverem entendido que a 

responsabilidade é de todos nós, e principalmente, se a partir do Projeto, valorizarem o 

trabalho realizado pelos catadores e trabalhadores da Cooperativa de Reciclagem. 

 

7) Considerações Finais e Perspectivas de continuidade do projeto(Descrever como o 

Projeto contribuiu ou continuará contribuindo com a escola e/ou comunidade. Citar quais 

ações terão continuidade e de que forma será): 

O presente projeto está causando forte impacto na comunidade escolar, mesmo ainda não 

estando concluído, pois as atividades continuam até o final do ano letivo de 2019.  

Muitos pais relatando que estão sendo cobrados de seus filhos em casa para separarem o 

lixo, para levarem para colocar no ponto de coleta que tem na escola. Além disso, podemos 

observar um número muito pequeno de lixos no pátio, após o término do recreio nos dois 

turnos. Os alunos procuram os professores e os funcionários da escola para tirarem suas 

dúvidas de onde devem colocar o lixo que tem em mãos.  

Muitos professores e funcionários da escola relatam que aprenderam muito no decorrer 
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deste ano, com o Projeto, e a partir daí também começaram a separar seu lixo em suas 

casas. 

Nota-se que, através das palestras realizadas pelos trabalhadores em reciclagem, que além 

de nos ensinar, também nos trouxeram muitas lições quando nos contaram sobre todas as 

dificuldades  que passavam no seu dia a dia por realizarem este trabalho, as pessoas estão 

valorizando e tendo mais ações positivas, principalmente na separação do lixo em casa. 

Contaram sobre a discriminação que sofrem, sobre o preconceito das pessoas, sobre os 

baixos rendimentos que tem, mesmo trabalhando arduamente, pois muito material   que 

recebem na Cooperativa está  misturado com lixo orgânico, e por este motivo, nem sempre 

podem ser aproveitados para reciclar. Falaram do quanto eles acreditam que o mundo pode 

ser melhor e que eles fazem este trabalho por amor, pois nem sempre o salário que 

conseguem no final do mês é suficiente para o sustento de suas famílias.  

As ações ainda estão acontecendo. No final do mês de julho, todas as turmas já terão 

visitado a Cooperativa de Reciclagem, vivenciando como é feito o trabalho de separação do 

lixo quando chega lá. 

Após, os alunos vão participar de um concurso onde irão confeccionar um Folder 

explicativo e informativo para ser distribuído no bairro. As turmas vão visitar as famílias e 

falar sobre o Lixo, sobre reciclagem, sobre a coleta seletiva e também convidarão as famílias 

para se juntarem com a escola nesta busca por um ambiente saudável para todos. 

 

8) Anexo  

8.1Prêmio Literário – POESIA: “Como eu coopero com o meio ambiente”.  

Título: Por um mundo limpo 

Reciclar é necessário,  

e se você pensar bem 

Não dá nenhum trabalho. 

Reciclando estamos fazendo, 

um bem para a natureza, 

Que assim poderá manter 

Para sempre a sua beleza. 
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Se você fizer sua parte, 

separando o lixo com carinho, 

Vai ter sua recompensa,  

o mundo ficará limpinho, 

Como uma joia rara,  

que brilha sempre e a todo instante, 

Como a pedra mais preciosa, 

muito mais que diamante. 

É tão bom poder presenciar, 

 A nossa natureza se transformar, 

As pessoas trabalhando, 

com maior dignidade 

Sem precisar expor a sua saúde 

nos lixões de toda a cidade. 

A responsabilidade é nossa, 

É de todo cidadão, 

Pois o mundo em que vivemos 

Precisa de atenção. 

E quando separamos nosso lixo, 

Não estamos fazendo nenhum favor a alguém 

Estamos construindo um novo mundo 

Onde todos ficarão bem. 

 

Aluno/autor: Yuri Gabriel Batista Pocaia 

Escola: Municipal de Ensino Fundamental Professora Aurialícia Chaxim Bes.  

Ano: 6º ano 
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