
COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DOS RESÍDUOS 

CURSO: TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO (PROEJA) 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 HORAS (PRESENCIAIS) 

DOCENTE: RICARDO LUÍS MENDES DE OLIVEIRA 

EMENTA 

Educação ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos de produtos da panificação. Impactos 
ambientais associados aos Resíduos orgânicos. Preservar o meio ambiente e atender a Lei nº 
12.305/2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Métodos usados no 
tratamento para os resíduos sólidos. Destinação final de resíduos sólidos. 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

GERAL 
Compreender a importância da gestão dos resíduos sólidos, classificar e gerenciá-los de 
acordo com a legislação vigente e normas ambientais específicas. 

 
ESPECÍFICOS 

❑ Conhecer a legislação ambiental específica para os resíduos sólidos; 
❑ Identificar os principais resíduos gerados na atividade de panificação; 
❑ Classificar os tipos de resíduos sólidos; 
❑ Compreender a importância da gestão dos resíduos sólidos e orgânicos; 
❑ Conhecer as formas de acondicionamento dos resíduos; 
❑ Conhecer os impactos associados aos resíduos orgânicos; 
❑ Conhecer as formas de destinação dos resíduos; 
❑ Apropriar-se das formas de tratamento e gerenciamento de resíduos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Principais resíduos gerados na atividade de panificação 
1.1 Definição e tipos de resíduo 
1.2 Classificação dos resíduos 
1.4 Resíduos da panificação 

 
2. A importância da gestão dos resíduos sólidos e orgânicos 

2.1 Aspectos legais 
2.2 Fatores que influenciam na geração de resíduos 
2.3 Gestão e gerenciamento de resíduos 
2.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 
3. Acondicionamento e destinação dos resíduos 

3.1 Formas de acondicionamento de resíduos 
3.2 Características dos recipientes para acondicionamento 
3.3 Coleta seletiva e transporte 

 
4. Tratamento e gerenciamento de resíduos 

4.1 Técnicas de tratamento do resíduo: física, química, térmica e biológica 
4.2 Compostagem 
4.3 Reciclagem 
4.4 Destinação final dos resíduos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A abordagem dos conteúdos mencionados será realizada utilizando-se aulas expositivo-dialogadas 
com base em recursos audiovisuais (vídeos, slides, entre outros), além de atividades de prática e 
situações problema. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



❑ Avaliação qualitativa, levando-se em consideração os seguintes aspectos: assiduidade, 
pontualidade, participação, comportamento e participação das atividades; 

❑ De avaliação escrita: prova e trabalho; 
❑ Participação em aulas práticas; 
❑ Debates;  
❑ Resolução de situação problema; 
❑ Apresentação de textos pesquisados; 
❑ Apresentações e seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Sala de aula equipada com quadro e marcador para quadro branco, laboratório de informática, 
cópias de textos, aparelhos de TV, DVD e projetor de multimídia, notebook, livros e apostilas. 
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