
 

MINICURSO DO PEV 
Título:  

Coleta seletiva, reciclagem e redução de resíduos sólidos 

Público-Alvo: 

Estudantes universitários e secundaristas, professores da Educação Básica, Ambientalistas. 

Data:  

13 e 20 de Fevereiro de 2016, pela manhã 

Carga horária:  

08 horas 

Ementa:  

Importância da Coleta seletiva. Necessidade da Reciclagem. Impactos dos Resíduos Sólidos. 

Redução do Consumismo. Sociedade Contemporânea. Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Colaboração e Solidariedade Inter-geracional. Sustentabilidade Socioambiental. Meio Ambiente 

Urbano e Meio Ambiente Rural. Formas de Reciclagem. 

Objetivos: 

 Discutir sobre a importância da Coleta Seletiva e da Reciclagem como ferramentas de 

gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Propor alternativas de reutilização de materiais; 

 Sensibilizar os participantes sobre a necessidade de redução dos resíduos sólidos; 

 Desenvolver Oficina para Reciclagem de materiais. 

Metodologia: 

Apresentação de pequeno vídeo sobre coleta seletiva, reciclagem e redução dos resíduos 
sólidos. Palestras e debates sobre os temas.  

Desenvolvimento de Oficina para que os participantes coloquem em prática um pouco daquilo 
que foi discutido.  

Também será realizada atividade em que os participantes deverão elaborar uma ação com o 
objetivo de relacionar o tema abordado com o assunto discutido por eles nas escolas de 
atuação do PEV. No caso de participantes que não pertencem ao Projeto, estes deverão 
relacionar o tema com o seu cotidiano, curso ou formação. 

Para a oficina, serão apresentadas algumas opções de reutilização de materiais como garrafa 
pet, vidro, lata, caixa de leite, dentre outros, a fim de mostrar aos participantes como aqueles 
produtos podem ser reaproveitados e, assim, contribuir com a redução dos resíduos sólidos.  
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