
Quanto Lixo! 

(Folha do Professor) 

Introdução 

Os alunos se focam no lixo gerado na sala de aula e em outros lugares da escola e aplicam cálculos para 

estimar valores da quantidade de lixo produzida pela escola. 

Objetivos 

Descobrir o total de lixo utilizado em aula, aplicar habilidades matemáticas para estimar a quantidade total 

de lixo, identificar formas de reduzir a criação de lixo 

Materiais 

Saco de lixo 

Balança 

Quantidade de dias escolares da turma em um ano 

Procedimento 

1. Colete e guarde todo o lixo produzido na sala durante um dia normal na escola.  

Você pode escolher focar apenas na sala de aula ou em todas as salas daquele andar ou daquela série, etc. 

2. Um mundo de desperdício. Apresente aos alunos dados sobre a produção de lixo. 

 De acordo com dados do Governo Federal, o Brasil teve um considerável aumento na produção de 

lixo nos últimos 10 anos, cerca de 20% a mais, enquanto a população cresceu quase 10%, ou seja, a 

produção de lixo cresceu o dobro em comparação com a população. 

 A produção no país é equivalente a 240 mil toneladas por dia, sendo que cada brasileiro produz de 

600 gramas a 1 kilo de resíduos diariamente. 

 Quase metade do que os brasileiros jogam fora (41,7%) ainda vai para lixões, sem controle 

adequado e com altos índices de poluição. 

 

Referências: 

http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/brasil-tem-maior-aumento-na-producao-de-lixo-

em-10-anos-13478594#ixzz3dENb8qA7 

http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/dados-producao-lixo-brasil/  

 

3. Pese o lixo coletado em um dia. Peça aos alunos para descobrirem quanto lixo um aluno médio 

produz dividindo o valor e o t ado pelo ú e o de alu os e volvidos. Use o uad o Pilha de 
Lixo  pa a guia  os alu os a esti a e  a ua tidade de lixo po  alu o, po  es ola e po  a o. Os 
alunos podem descobrir que há mais de uma forma de calcular estes números. 

4. Pergunte aos alunos: 

Você acha que a nossa turma produz muito lixo? 

O que podemos fazer para reduzir a quantidade de lixo gerada? Anote as respostas dos alunos no 

quadro. 



Converse com a turma sobre quais dessas estratégias citadas seriam mais efetivas para reduzir a 

quantidade de lixo. 

5. C ie passos o etos pa a to a  essas est atégias ealidade. Po  exe plo, se usa  a pa te de t ás 
de folhas o o as u ho  está a lista, organize com a turma uma caixa para coletar folhas usadas 

o  u  lado e  a o pa a uso ge al. “e ia  u  p og a a de e i lage  a tu a  está a 
lista, separe uma cesta de lixo apropriada e organize uma data para a coleta e entrega do lixo em 

estações de reciclagem ou no lixo reciclável da escola. 

6. Explique para os alunos que, mesmo sendo importante reduzir o lixo doméstico, a produção de lixo 

mundial se dá principalmente pela forma como as empresas criam rejeitos. A mineração, a pecuária 

e a agricultura geram 96% do lixo produzido no mundo, o lixo doméstico representa 2,5% do total. 

A reciclagem doméstica é importante principalmente para criar uma consciência ecológica, mas um 

mundo sustentável só será possível com uma mudança na forma como produzimos nossos 

produtos, a população precisa cobrar dos governos e empresas que invistam em técnicas que 

produzam menos lixo. 

 

Extensões 

1. Extenda os seus esforços de redução de lixo para toda a escola. Os alunos podem decidir escrever 

cartas ou preparar apresentações para reforçar a importância do apoio da administração da escola 

e dos pais e professores. 

2. Faça com que os alunos analisem o lixo produzido em suas casas e desenvolvam estratégias para 

reduzir o desperdício em casa, criando um diário com as estratégias aplicadas e uma análise da 

efetividade dessas medidas. 

 

Quadro Pilha de Lixo (Respostas do Professor) 

 Por Turma(s) (kg) Por Aluno (kg) Da Escola (kg) 

Quantidade de lixo por 

dia 

 

Essa resposta é a massa 

calculada pela turma. Use 

este valor para calcular as 

outras respostas 

Quantidade por turma / nº 

alunos 

  

Quantidade por turma x 

número de turmas na 

escola 

Quantidade de lixo por 

semana de 5 dias 

Quantidade por turma x 5  Quantidade por aluno x 5 Quantidade da escola x 5 

Quantidade de lixo por 

mês 

Quantidade por semana x 4 Quantidade por semana x 4 Quantidade por semana x 

4 

Quantidade de lixo por 

ano escolar 

Quantidade por turma x nº 

de dias escolares 

Quantidade por aluno x nº 

dias escolares 

Quantidade da escola x nº 

de dias escolares 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


