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Palavras Chave: Oficina, Coleta Seletiva e Reciclagem. 

Introdução 

Define-se coleta seletiva por uma ação ou 
circunstância em que um indivíduo recolhe e separa 
o lixo, por suas particularidades, tendo o desejo de 
reutilizar e reciclar uma parte. Leva-se em 
consideração a necessidade de redução do impacto 
ambiental provocado pelo excesso de lixo produzido 
pela população. 
 
Vinculado ao Projeto de Estudos Fitoquímico e 
Etnobotânico do Vale do Jequiriça, foi idealizada 
pelos alunos da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia a Oficina “Coleta Seletiva: reciclando 
valores”. Objetivando mostrar a importância da 
coleta seletiva. 
 
Tomando por base a RESOLUÇÃO CONAMA¹ nº 
275, de 25 de abril de 2001, objetivou-se mostrar a 
importância da reciclagem para todos os tipos de 
publico. 

 
Apresentação do grupo 

 
 

 
Vídeo: “Atividades Positivas: o processo da coleta” 

 
 

 
Folders + Discussão 

 
 

 
Mini-gincana: confecção de caixas coletoras 

 
 
 

Aplicação de questionário 
 
 
Os interessados colocaram em um pôster suas 
opiniões e o que aprenderam. 

Resultados e Discussão 

A oficina foi apresentada inicialmente na 
comunidade de Três Lagoas para o público de 
crianças do 2º ao 6º ano pertencentes ao Grupo 
Escolar Eraldo Tinoco posteriormente no II 
Reconcitec - Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia e 
também no Colégio Estadual Dinoráh, totalizando 

um público de 55 pessoas entre crianças e adultos. 
Após a realização da oficina os participantes 
responderam as seguintes questões: 1º Você tem 
participado de alguma oficina nos últimos 3 meses? 
2º Você já ajudou efetivamente em alguma oficina? 
3º As oficinas anteriores te ajudaram em algo? 4º 
Teve dificuldades para entendê-las? 5º Tem alguma 
oficina que ainda pratica? 6º A sua escola realiza 
oficina? 7º Você entendeu a oficina realizada? 8º 
Você participou ajudando nesta oficina? 9º Gostaria 
que acontecessem mais oficinas? E obteve-se as 
respostas visualizadas no gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Questionário 
 

 
 
Pode-se observar que o público gostou de ter 
participado, pois, quando questionados na nona 
questão grande parte responderam positivamente 
quanto a realizações de oficinas servindo de 
aprendizagem. 

Conclusões 

Acima da importância de se fazer uma pesquisa, 
redescobrir valores e cultura de uma comunidade, 
deve-se pensar como os acrescentar e ajudar a 
enriquecer as suas crenças e costumes 
cientificamente. Desta forma, este foi um meio 
bastante produtivo encontrado, sendo notória sua 
aceitação não apenas na comunidade como pela 
região.  Por fim, o objetivo foi alcançado em todas 
as realizações desta oficina. 
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