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Resumo: O presente projeto pedagógico tem por finalidade despertar na comunidade escolar a
consciência ambiental a respeito da importância do descarte correto do óleo de cozinha e os
impactos ambientais causados pela eliminação inadequada do óleo utilizado na cozinha da escola
e das casas dos alunos. Especificamente buscar-se-á compreender os impactos do descarte
incorreto do óleo de cozinha para o meio ambiente e pesquisar o destino adequado e
ecologicamente correto do óleo utilizado nas casas e na escola, investigar como as famílias dos
alunos e as merendeiras da escola descartam o óleo de cozinha e levar os alunos a
desenvolverem técnicas de coleta e reaproveitamento do óleo utilizado pela comunidade escolar.
Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica para o estudo e desenvolvimento do projeto em
questão com fundamentação teórica de diferentes autores voltados para educação ambiental.
Para se alcançar os objetivos propostos serão desenvolvidas atividades pedagógicas
interdisciplinares onde os alunos poderão associar o conhecimento teórico com a prática com o
intuito de dar significado aos conteúdos estudados. Após o desenvolvimento do projeto
pedagógicocompreendemos quegrande parte dos agentes agressores do meio ambiente podem
ser (re)aproveitados para a elaboração de produtos utilizados no dia a dia. Por meio do projeto
espera-se que as crianças desenvolvam consciência ambiental e percebam a importância de
ações de preservação ambiental tornando-semultiplicadoras das ideias e ações de preservação
do meio ambiente como a reutilização e o reaproveitando dos recursos naturais. A comunidade
escolar pode ser veículo de informação e orientação para outras pessoas paraque também
adotem um posicionamento ecológico e responsável proporcionando às gerações futuras uma
vida saudável em um mundo com recursos naturais disponíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Óleo de cozinha. Reaproveitamento. Consciência
Ambiental.
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Astract:The present pedagogical project aims to awaken in the school community the
environmental awareness regarding the importance of the correct disposal of cooking oil and the
environmental impacts caused by the inadequate elimination of the oil used in the school kitchen
and the students' homes. Specifically, we will seek to understand the impacts of improper disposal
of cooking oil to the environment and to investigate the appropriate and ecologically correct fate of
oil used in homes and school, to investigate how schoolchildren and school lunchrooms dispose of
cooking oil and lead students to develop techniques for collecting and reusing the oil used by the
school community. The bibliographic research method was used for the study and development of
the project in question with the theoretical foundation of different authors focused on environmental
education. In order to achieve the proposed objectives, interdisciplinary pedagogical activities will
be developed where students can associate theoretical knowledge with practice in order to give
meaning to the contents studied. After the development of the pedagogical project we can
understand that a large part of the agents that attack the environment can be (re) used for the
elaboration of products used in the day to day. Through the project, it is expected that children
develop environmental awareness and realize the importance of actions of environmental
preservation, making them multiplying ideas and actions to preserve the environment, such as the
reuse and reuse of natural resources. The school community can be a vehicle for providing
information and guidance to other people so that they also adopt an ecological and responsible
positioning, providing future generations with a healthy life in a world with natural resources
available.
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