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ROTEIRO DA PALESTRA

• Apresentação pessoal 

• Visualização criativa para sensibilização 
dos participantes

• Explanação do tema

• Intervalo

• Abertura para perguntas e debate 

• Preenchimento da pesquisa de viabilidade 
do curso

• Encerramento



O Programa do curso
– O meio em que vivemos

• O meio natural
• O meio construído
• O meio cultural e econômico
• A ambiência e as inter-relações entre os homens e o meio
• A psicologia ambiental

– As relações sociais
– As relações ambientais
– Direitos e deveres
– Respeito às leis naturais e ao meio natural
– Respeito às leis humanas e às pessoas
– Educação ambiental para um mundo melhor
– Exercitando a cidadania



““Hoje temos que construir um novo e afetivo Hoje temos que construir um novo e afetivo 
caminho nas relações homem e natureza. caminho nas relações homem e natureza. 
Entre outras coisas, devemos passar de Entre outras coisas, devemos passar de 

uma relação de dominação e desperdício, uma relação de dominação e desperdício, 
[...] para uma de convivência e cuidado” [...] para uma de convivência e cuidado” 

(Alfeu (Alfeu TrancosoTrancoso))



Sistemas em rede: Unicidade

“Tudo na natureza, 
tudo na vida está 

entrelaçado e 
transforma-se numa só 
coisa. O Ser Uno só se 

completa com outro. 
Nada permanece 

isolado”.

(Durão, p. 154)



Cidade Cidade –– cidadão cidadão -- cidadaniacidadania

• O cidadão tem de ser cônscio das suas 
responsabilidades enquanto parte 
integrante de um grande e complexo 
organismo que é a coletividade, a 
sociedade, a nação, o Estado. Para o bom 
funcionamento, todos têm de dar sua 
parcela de contribuição. Assim se chega 
ao objetivo coletivo: a justiça em seu 
sentido mais amplo, ou seja, o bem 
comum.



Ação, reação e responsabilidadeAção, reação e responsabilidade
Em busca da consciência socialEm busca da consciência social

• A prática da Empatia nos coloca no lugar 
do outro.

• Verifique que: 
– o que é danoso para mim também é danoso 

para o outro.
– O que é bom para mim certamente será bom 

para o outro.



Posturas ecológicasPosturas ecológicas
(observar: o quê, como, onde, de que maneira, quando, quanto(observar: o quê, como, onde, de que maneira, quando, quanto?)?)

1.1. Reduzir Reduzir 
2.2. ReutilizarReutilizar
3.3. ReciclarReciclar

Em busca da consciência Em busca da consciência 
ecológicaecológica



+ DE 10000 ANOSVIDRO

+ DE 1000 ANOSLATAS DE ALUMÍNIO

+ DE 100 ANOSPNEUS

+ DE 100 ANOSPLÁSTICOS

+ DE 100 ANOSEMBALAGEM LONGA VIDA

30 ANOSNYLON

100 ANOSLATA DE AÇO

5 ANOSCHICLETE

1 A 2 ANOSCIGARRO

6 MESES (em média)MADEIRA

3 A 12 MESESCASCA DE FRUTAS

3 MESES A VÁRIOS ANOSPAPEL

Tempo de decomposição de alguns materiais



Cartilha da reciclagem

• METAL
Metais que podem ser reciclados: Lata de 
bebidas e alimentos; Tampas de recipientes de 
vidro; Lata de biscoito; Bandeja e panela; 
Ferragem; Grampo; Fios elétricos; Chapas; 
Embalagem marmitex; Alumínio; Cobre; Aço; 
Lata de produtos de limpeza.

Metais que NÃO podem ser reciclados: Lata
de aerosóis; Lata de tinta; Pilhas; Lata de 
inseticida; Lata de pesticida. 



Cartilha da reciclagem

• PAPEL
Papéis que podem ser reciclados: 
Jornal; Papel de computador; Saco de 
papel; Papel de escritório; Cadernos.

Papéis que NÃO podem ser reciclados: 
Papel engordurado; Carbono; Celofane; 
Papel plastificado; Papel parafinado (fax). 



Cartilha da reciclagem
• PLÁSTICO

Plásticos que podem ser reciclados: Embalagem de 
alimentos; Embalagem de produtos de beleza; 
Embalagem de produtos de limpeza; Tampas; 
Brinquedos; Peças plásticas; Canetas esferográficas; 
Escovas de dentes; Baldes; Artigos de cozinha.

Plásticos que NÃO podem ser reciclados: Celofane; 
Embalagem a vácuo; Fraldas descartáveis; Adesivos; 
Embalagem engordurada; Siliconizados, Absorventes.



Cartilha da reciclagem

• VIDRO

Vidros que podem ser reciclados:
Copo; Frasco de remédio; Jarras; Garrafa; Vidro colorido. 

Vidros que NÃO podem ser reciclados:
Vidro de automóvel; Vidros de janelas; Pirex; Espelho; 
Tubo de TV; Lâmpada; Óculos; Cristal; Ampolas de 
medicamentos; Vidros temperados planos ou de 
utensílios domésticos.



"Talvez um dia você vá ao "Talvez um dia você vá ao 
céu, pleno de flores céu, pleno de flores 

multicores e agradáveis, e multicores e agradáveis, e 
seus castelos de puro seus castelos de puro 

ouro, reluzentes belezas ouro, reluzentes belezas 
ao sol. Mas não pense ao sol. Mas não pense 

que alguém foi, plantou as que alguém foi, plantou as 
flores ou ergueu os flores ou ergueu os 

castelos. Tudo está pela castelos. Tudo está pela 
força do pensamento. força do pensamento. 

Todo o Universo existe Todo o Universo existe 
pela força do pela força do 

pensamento".pensamento". BuddhaBuddha





Alguns Alguns LinksLinks

• http://www.planetamelhor.com.br/
• http://sibea.mma.gov.br/dcsibea/
• http://www.lixo.com.br/tempo.htm
• http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index

.php3&conteudo=./residuos/cores.html
• http://www.advogado.adv.br/estudantesdireito/fadipa/marcossilviodesan

tana/cidadania.htm
• http://www.floresta.ufpr.br/~paisagem/curiosidades/decomposicao.htm
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