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Os problemas ambientais crescem à medida que as populações aumentam e o consumo 
de bens se torna cada vez mais rápido, reduzir os impactos causados pela produção de lixo no 
meio ambiente urbano e natural é um dos desafios da sociedade atual. Uma forma de intervir 
para essa redução é com ações de educação ambiental voltadas para a educação básica, com o 
uso de oficinas de materiais recicláveis, promovendo educação e sensibilização ambiental na 
prática. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi à aplicação de oficinas de reciclagem de 
materiais na educação de jovens e adultos em uma escola municipal na Cidade do Recife-PE. As 
oficinas foram ministradas em três meses, de março a junho de 2013, totalizando três, uma em 
cada mês. Ao início de cada oficina, os alunos formavam uma roda de discussões, sob a 
supervisão e mediação do professor regente, onde eram abordadas as implicações e objetivos 
pretendidos pela prática a ser realizada. Além disso, recebiam informações quanto à 
longevidade do material descartado na natureza, despertando neles, um maior interesse em 
continuar reutilizando o material. Na primeira oficina os alunos aprenderam uma forma de 
reutilizar folhas de ofício que seriam descartadas no lixo comum, confeccionando um bloco de 
notas de uso geral. Aplicadas a alunos da educação de jovens e adultos, que possuem faixa 
etária de 15 a 70 anos, as oficinas promoveram uma reflexão quanto a suas práticas de consumo 
e reutilização de materiais, fazendo desta forma, com que a prática possa ser compartilhada, 
além da escola, com vizinhos e amigos. 
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