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RESUMO: 

Este artigo visa representar um estudo elaborado diante de uma pesquisa entre a 
sustentabilidade e o lixo gerado no dia a dia pela comunidade, este processo requer uma 
sensibilização ao consumo,  nele os docentes executam um trabalho onde são resgatados 
os processos de construção do conhecimento na formação teórico
metodologias ativas e propondo estratégias didático
discentes do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Abel Pereira de Castro, município 
de Rio Verde Goiás. Foram aplicadas atividades que envolveram todo o ambiente escolar, 
trabalhando interdisciplinar com todas as disciplinas em que fazem parte do currículo 
estudantil dos discentes. O objetivo desse estudo foi constatar a importância da 
interdisciplinaridade no âmbito da sustentabilidade aplicando no ambiente escolar,  
tornando os conteúdos das disciplinas prazerosos, sequenciais dentro do programa, mais 
produtivos e interessantes buscando uma forma de interagir a sala de aula com as práticas  
de campo por meio de uma busca no próprio ambiente escolar e no entorno da escola, 
realizando uma coleta do lixo encontrado no meio ambiente. A pesquisa atingiu 
aplicabilidade em dois momentos, o primeiro, utilizou o estudo de caso com a coleta do lixo 
realizada pelos alunos no ambiente interno e externo do Colégio Estadual Abel Pereira de 
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Este artigo visa representar um estudo elaborado diante de uma pesquisa entre a 
sustentabilidade e o lixo gerado no dia a dia pela comunidade, este processo requer uma 
sensibilização ao consumo,  nele os docentes executam um trabalho onde são resgatados 

processos de construção do conhecimento na formação teórico
metodologias ativas e propondo estratégias didático-pedagógicas juntamente com os 
discentes do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Abel Pereira de Castro, município 

de Goiás. Foram aplicadas atividades que envolveram todo o ambiente escolar, 
trabalhando interdisciplinar com todas as disciplinas em que fazem parte do currículo 
estudantil dos discentes. O objetivo desse estudo foi constatar a importância da 

inaridade no âmbito da sustentabilidade aplicando no ambiente escolar,  
tornando os conteúdos das disciplinas prazerosos, sequenciais dentro do programa, mais 
produtivos e interessantes buscando uma forma de interagir a sala de aula com as práticas  

po por meio de uma busca no próprio ambiente escolar e no entorno da escola, 
realizando uma coleta do lixo encontrado no meio ambiente. A pesquisa atingiu 
aplicabilidade em dois momentos, o primeiro, utilizou o estudo de caso com a coleta do lixo 

pelos alunos no ambiente interno e externo do Colégio Estadual Abel Pereira de 
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Este artigo visa representar um estudo elaborado diante de uma pesquisa entre a 
sustentabilidade e o lixo gerado no dia a dia pela comunidade, este processo requer uma 
sensibilização ao consumo,  nele os docentes executam um trabalho onde são resgatados 
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estudantil dos discentes. O objetivo desse estudo foi constatar a importância da 
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Anais do 2º Congresso online de Engenharia de Materiais 

 

Castro, a partir de uma análise questionadora do processo investigado qualitativo 
interdisciplinar possuindo como diferencial a flexibilidade socioambiental por meio das 
coletas do lixo. O segundo momento foi constituído de três fases: observações, tabulação  
e análise de dados. Foram construídas análises entre docentes e discentes. Os resultados 
apontaram que é possível trabalhar a sustentabilidade através do lixo consumido. Es
pesquisa foi uma ferramenta fundamental de grande importância na  reflexão 
interdisciplinar, pois envolveu disciplinas, discentes e docentes que atuaram diretamente 
contribuindo para o processo experimental, e através desta experiência os discentes 
assumiram uma nova postura em relação ao consumo para a sustentabilidade do planeta 
em relação ao lixo que geramos foi de grande valia no processo ensino
possibilitou uma reflexão sobre a relação do homem consumidor e o meio ambiente, 
provocando assim uma responsabilidade social e estimulando ações saudáveis e 
conscientes em prol da sustentabilidade do planeta.    
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e análise de dados. Foram construídas análises entre docentes e discentes. Os resultados 
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interdisciplinar, pois envolveu disciplinas, discentes e docentes que atuaram diretamente 
contribuindo para o processo experimental, e através desta experiência os discentes 

miram uma nova postura em relação ao consumo para a sustentabilidade do planeta 
em relação ao lixo que geramos foi de grande valia no processo ensino
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