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Um dos principais objetivos da formação escolar é trabalhar com situações que 
possibilitem os alunos a pensar propostas de intervenção na realidade que os cerca. Um 
dos grandes problemas enfrentados pela humanidade nos dias de hoje é a melhoria das 
condições de vida no meio onde vive, relacionada com a questão ambiental, que afeta a 
todos, porém com consequências desiguais para os diferentes grupos sociais. A proposta 
da coleta seletiva do lixo escolar é uma ação educativa que visa a investir na mudança 
de mentalidade como um elo para trabalhar a transformação da consciência ambiental. 
A coleta seletiva é uma das práticas mais importantes para a redução dos problemas 
relacionados com a disposição final dos resíduos sólidos. Como é sabido, nesse 
processo, os resíduos são recuperados, reutilizados ou reciclados pela sociedade, 
podendo o material descartado voltar ao ciclo de produção. Pensando nessa 
problemática, pretendeu-se tornar a Coleta Seletiva um instrumento para um Programa 
de Educação Ambiental para a comunidade discente e de servidores da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, localizada no Município de João 
Pessoa-PB, visando a estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental Escolar, 
contribuindo com a destinação correta de seus resíduos sólidos, diminuindo o seu 
impacto ambiental, e tornando-se modelo para o Estado da Paraíba. O trabalho de 
separação dos resíduos sólidos será realizado pela comunidade escolar através de 
coletores diferenciados distribuídos na Escola. Posteriormente, será selecionada, através 
de Associações de Catadores de Recicláveis, os catadores que poderão ter acesso aos 
resíduos. Considerando que a destinação incorreta de resíduos sólidos é uma das 
principais causas de poluição no mundo, acredita-se que esse projeto possa contribuir 
com a conscientização da comunidade escolar e o desenvolvimento da comunidade por 
meio da atividade de coleta seletiva. 
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