
CONEXÃO VERDE
Projetos(Escolares(|(Soluções(Ambientais(

O LIXO QUE NÃO É LIXO



Os Projetos Escolares têm como objetivo principal fortalecer o trabalho em grupo nas salas de aula. Incentivando que os alunos utilizem 
as ferramentas de apresentação disponíveis no PowerPoint, os Projetos  auxiliam a construção coletiva do conhecimento, tendo como 
resultado final um trabalho único de qualidade profissional.

PASSO A PASSO

  Divida a turma em 10 grupos. Imprima o material abaixo. Cada grupo deverá receber uma página com um produto da agricultura 
familiar e será responsável por preparar 10 slides de PowerPoint sobre esse produto. 

  Incentive nos seus alunos o interesse pelo PowerPoint. Explique a turma que essa é uma das principais ferramentas utilizadas no 
mercado de trabalho para a criação de apresentações profissionais. Peça que todos pesquisem na internet “ Ferramentas  do 
PowerPoint ” para se familiarizar com o programa. Os alunos deverão então preparar uma apresentação de dez slides com fotos e 
textos.

  Oriente os alunos para o fato de que textos no PowerPoint devem ser utilizados com cautela, como base para informações. Na hora 
da apresentação oral eles devem ter nos slides os dados e informações principais de forma reduzida. Eles precisam estar preparados 
para desenvolver oralmente os pontos citados.

  Cada grupo deverá enviar os 10 slides para você por e-mail. Caso os trabalhos fiquem muito pesados para envio por e-mail, eles 
poderão utilizar o site webtransfer.com. Esse site faz upload de documentos pesados, e envia o link para download. Esse exercício 
oferece aos alunos aprendizagem prática para futuras necessidades profissionais.

  Após receber todos os trabalhos, insira-os em uma apresentação única - template em anexo. Agende com seus alunos o dia que 
será feita a apresentação para toda a turma. Cada grupo deverá ter de 8 a 10 minutos para sua apresentação.   

BOM TRABALHO PARA TODOS!

INSTRUÇÕES  PARA  PROFESSORES



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à reciclagem de vidro:

1. Fatos e Curiosidades sobre o Vidro
2. Tipos de Vidros
3. Vidros Recicláveis e Vidros Não-recicláveis
4. Processo de Reciclagem

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

VIDRO1.1

5. Equipamentos Utilizados na Reciclagem
6. Benefícios da Reciclagem do Vidro para o Meio Ambiente 
7. Estatísticas 

1. PROGRAMAS  DE RECICLAGEM



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes ao plástico:

1. Fatos e Curiosidades sobre o Plástico
2. Tipos de Plástico
3. Plásticos Recicláveis e Plásticos Não-recicláveis
4. Processo de Reciclagem

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

PLÁSTICO1.2

6. Equipamentos Utilizados na Reciclagem
7. Benefícios da Reciclagem do Plástico para o Meio Ambiente 
8. Estatísticas 

1. PROGRAMAS  DE RECICLAGEM



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes aos metais:

1. Fatos e Curiosidades sobre os Metais
2. Tipos de Metais
3. Metais Recicláveis e Metais Não-recicláveis
4. Processo de Reciclagem

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

METAIS1.3

6. Equipamentos Utilizados na Reciclagem
7. Benefícios da Reciclagem do Metal para o Meio Ambiente 
8. Estatísticas 

1. PROGRAMAS  DE RECICLAGEM



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes ao papel:

1. Fatos e Curiosidades sobre o Papel
2. Tipos de Papéis
3. Papéis Recicláveis e Papéis Não-recicláveis
4. Processo de Reciclagem

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

PAPEL1.4

1. PROGRAMAS  DE RECICLAGEM

6. Equipamentos Utilizados na Reciclagem
7. Benefícios da Reciclagem do Papel para o Meio Ambiente 
8. Estatísticas 



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à incineração:

1. Descrição
2. Processo
3. Tecnologias
4. Equipamentos Utilizados 
5. Tendências no Mundo

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

INCINERAÇÃO2.1

2. USINAS DE LIXO PARA ENERGIA

6. Emissão de Gases 
7. Benefícios e Cuidados
8. Estatísticas 



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à gaseificação:

1. Descrição
2. Processo
3. Tecnologias
4. Equipamentos Utilizados 
5. Tendências no Mundo

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

GASEIFICAÇÃO2.2

2. USINAS DE LIXO PARA ENERGIA

6. Emissão de Gases 
7. Benefícios e Cuidados
8. Estatísticas 



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à despolimerização térmica:

1. Descrição
2. Processo
3. Tecnologias
4. Equipamentos Utilizados 
5. Tendências no Mundo

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

DESPOLIMERIZAÇÃO  TÉRMICA2.3

2. USINAS DE LIXO PARA ENERGIA

6. Emissão de Gases 
7. Benefícios e Cuidados
8. Estatísticas 



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à pirólise:

1. Descrição
2. Processo
3. Tecnologias
4. Equipamentos Utilizados 
5. Tendências no Mundo

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

PIRÓLISE2.4

2. USINAS DE LIXO PARA ENERGIA

6. Emissão de Gases 
7. Benefícios e Cuidados
8. Estatísticas 



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à compostagem:

1. Descrição
2. Lixo orgânico e coleta seletiva
3. Fases do Processo de Compostagem
4. Composteira
5. Fatores que influenciam a qualidade do composto

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

COMPOSTAGEM3

6. Função dos Fertilizantes Orgânicos
7. Compostagem do Lodo de Esgoto
8. Importância para o Meio Ambiente



Seu grupo deverá preparar 10 slides em uma apresentação de powerpoint.

PESQUISA
Os slides devem conter imagens e textos sobre os seguintes tópicos referentes à redução de resíduos:

1. Descrição
2. Dicas para Redução de Resíduos
3. Ecoeficiência

DICA
Atualmente é fundamental a união de conhecimento e tecnologia em praticamente todos os mercados profissionais. 
Apresentações em PowerPoint são largamente utilizadas e, independente da sua opção de carreira, é muito provável que em 
algum momento você precisará preparar uma apresentação.

Aproveite esse trabalho para aprender o máximo possível sobre as ferramentas disponíveis no PowerPoint. O PowerPoint permite 
que você utilize diversas fontes, cores e tamanhos nos seus textos. Você pode inserir caixas de texto por cima de suas imagens, e 
colocar cor no fundo dessas caixas de texto. As possibilidades são inúmeras. Use toda a sua criatividade no design de 
apresentação das suas fotos e textos!

REDUÇÃO  DE  RESÍDUOS4


