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Introdução 

Um método dinâmico que cativa a atenção 
dos jovens alunos são os processos de 
reaproveitamento e reutilização de “lixos” como 
matéria prima para confecção de novos produtos, 
úteis e sustentáveis. Quando o professor faz sua 
aula dinâmica de forma que cative o aluno, faz com 
ele tenha um maior interesse pelo assunto e leve 
isso para o dia-a-dia tornando-se um cidadão mais 
responsável. Deste modo, entra em ação a 
educação ambiental em forma de conscientização 
para um reaproveitamento e reutilização dessas 
matérias - garrafas PET - de forma natural (sem 
reciclagem) e contínua com a introdução de feiras 
de ciência no âmbito escolar. Acredita-se que seja a 
escola o ambiente ideal para se trabalhar com 
conceitos de educação ambiental, sobretudo com 
relação à reciclagem e ao reproaveitamento que ao 
contrario da reciclagem o material não entra em um 
novo ciclo de produção. Visto a importância da 
educação ambiental para o processo educativo 
formativamente e transversalmente1.  

O presente trabalho buscou reaproveitar 
garrafa de refrigerante de politereftalato de etileno 
(PET) na confecção de vasos autoirrigáveis. Os 
alunos do 3º ano apresentaram esse trabalho na 
feira de ciências, sendo um dos instrumentos 
avaliativos do 3º bimestre. O resultado da media das 
turmas foi comparado com os bimestres anteriores. 

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido na Escola 
Estadual Professora Jeannette de S.C. Mannarino, 
Metropolitana IV/ Rio de Janeiro-RJ, com duas 
turmas do terceiro ano do ensino médio, composta 
por 91 alunos no total (faixa etária de 16 a 18 anos). 
A proposta de ensino foi dividida em três etapas: A 
aula sobre o tema polímeros foi ministrada de forma 
tradicional sobre o conteúdo polímeros e suas 
aplicações durante duas semanas. Na terceira aula 
foi demonstrada a estrutura orgânica do PET, suas 
aplicações e uso em embalagens, e por ultimo a 
problemática em relação ao descarte da garrafa no 
meio ambiente e o tempo de sua degradação. 
Nessa aula foi demonstrada como obter vasos 
autoirrigaveis, através da reutilização de garrafas 
PET, a realização da feira de ciência foi na semana 
seguinte, sendo expostos os vasos 

autoirrigáveis,além de oficinas explicando como se 
obtém o vaso ( Figura 1).  

 
Figura 1. Apresentação da Feira de ciências 

 
A tabela 1 apresenta as medias bimestrais 

das turmas 3004 e 3005, pode se observar que a 
aulas lúdicas como as feiras de ciência foi um bom 
instrumento avaliativo no terceiro bimestre, 
contribuindo para a elevação da média das turmas. 
O que afirma que esta estratégia contribui 
positivamente para a aprendizagem do conteúdo. 

 

Tabela 1: Médias bimestrais das turmas de 3º Ano 
Média das  
Turmas 

Turma 3004  
(32 alunos) 

Turma 3005  
(26 alunos) 

1º Bimestre 6,99 7,73 

2º Bimestre 7,09 8,15 

3º Bimestre 8,08 9,03 

Conclusões 

A feira de ciência foi um projeto de fácil 

implementação nas diferentes turmas abordadas. 

Os alunos foram receptivos para esta atividade, o 

que acarretou grande participação destes.  

Essa atividade consiste em um excelente recurso 

didático para a construção do conhecimento, e 

fundamentais na construção da cidadania  
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