
INTRODUÇÃO: O programa de Educação pelo Trabalho PET- Saúde foi implementado através de uma parceria entre a
UFRGS e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A ESF é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa à prestação
da assistência a partir de um novo modelo de Atenção Primária. Por meio desta parceria, PET- Saúde e ESF tem a
oportunidade de atuar em conjunto, e assim promover ações que contribuam para a comunidade. Uma destas ações foi
desenvolvida em uma Escola Estadual de Porto Alegre, RS, por meio de uma apresentação sobre triagem e descarte
apropriado do lixo domiciliar, ministrada pelas monitoras do curso de Enfermagem e Odontologia. A motivação para a
elaboração desta atividade surgiu a partir de visitas a comunidade Divisa, onde percebemos a grande quantidade de
lixo descartado no arroio Divisa e nas ruas, mesmo com a coleta seletiva acontecendo de forma regular.
 
OBJETIVOS: Orientar crianças e jovens sobre a importância da reciclagem e como podemos auxiliar neste processo a
partir da triagem correta do lixo feita em casa. 

METODOLOGIA: Apresentação sobre o lixo, quais os impactos que ele provoca quando descartado de forma incorreta
ou em locais impróprios, e como desprezá-lo corretamente a partir da triagem domiciliar. O público alvo foram alunos
da Escola Elpídio Ferreira Paes cuja, grande maioria, reside na área de atuação do ESF Divisa. 
 
RESULTADOS: O principal objetivo alcançado foi o de levar informações aos alunos, esclarecendo a eles sobre a
importância da reciclagem e da colaboração de cada um nesse processo a partir da triagem domiciliar do lixo. 

CONCLUSÕES: Ao realizarmos esta atividade, percebemos a falta de informações dos alunos referente à reciclagem e
a triagem domiciliar do lixo. A atividade foi relevante, permitiu atentar os alunos daquela localidade sobre a importância
da triagem e, posteriormente, da reciclagem para a comunidade.  


