
    
PERCURSO TURMA QUE RECICLA – FASE 1 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

ATIVIDADES 3 E 4 

Olá! 

Convide a criança a refletir: vocês já olharam o que tem no lixo da sua casa ou da escola? Muitas 

vezes achamos que o que tem no lixo não serve para mais nada, mas isso não é verdade! 

O que chamamos de lixo na verdade são resíduos sólidos e grande parte de tudo o que jogamos 

fora poderia ser reutilizado ou reciclado. 

Vamos ajudar nossas crianças a aprender um pouco mais? 

IMPORTANTE: Recomenda-se o acompanhamento de pais e/ou responsáveis para a realização 

das atividades junto às crianças em casa. 

 

ATIVIDADE 3. RECURSOS NATURAIS 

Explique para a criança que tudo o que temos à nossa volta envolve o consumo de recursos 

naturais: nossas roupas, os brinquedos, os alimentos, os materiais da escola, o celular... 

Por isso, precisamos pensar na forma como vamos utilizar essas coisas e também descartar elas.   

 

MOSTRE O VÍDEO ABAIXO PARA A CRIANÇA: 

 

VÍDEO CONSCIENTE COLETIVO: PAPEL 

Link: https://youtu.be/_NteU6uYAOI 

 

https://youtu.be/_NteU6uYAOI


    
 

AGORA, AJUDE A CRIANÇA A MARCAR A RESPOSTA CORRETA:   

[   ] PARA FABRICAR UMA FOLHA DE PAPEL SÃO USADOS MUITOS RECURSOS NATURAIS, COMO 

ÁGUA, ÁRVORES E ENERGIA.  

[    ] NÃO É IMPORTANTE CONHECER COMO OS PRODUTOS SÃO FEITOS.  

 

 

ATIVIDADE 4. MÁQUINA DO TEMPO 

O que acontece com as coisas depois que as jogamos no lixo? 

Acesse o jogo abaixo em um computador ou celular e mostre para a criança como descobrir o 

tempo de decomposição de cada objeto:  

 

JOGO MÁQUINA DO TEMPO 

Link: https://edukatu.org.br/cats/7/posts/4214 

Importante: se o jogo não aparecer para você, basta liberar o uso do Adobe Flash Player.  

Essa opção deve estar disponível ao lado da barra de navegação do seu navegador. 

 

DEPOIS DE JOGAR, AJUDE A CRIANÇA A RESPONDER:  

QUAL OBJETO DEMORA MAIS TEMPO PARA DESAPARECER DA NATUREZA?  

[   ] BRINQUEDO DE PLÁSTICO 

[   ]BONECA DE PANO 

[   ] LARANJA 

LEMBRE-SE: 

Depois que terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o(a) professor(a)! 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/4214
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