
 

 

 

 

    

                  

Plano de aula: Consumo Consciente de Embalagens 

 

Orientações 

Professor(a): Nesta atividade você encontrará sugestão de como trabalhar em sala de aula os temas: 

resíduos, embalagens e 4 Rs.  

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema; 

 Mãos na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará uma síntese, um produto que represente as aprendizagens consolidadas).  

 

1. Aquecendo a turma 

Inicie a atividade mostrando aos alunos as imagens 1 e 2 (ANEXO). 

As fotos mostram embalagens usadas que foram encontradas intactas no ano de 2016 em ambientes 

costeiros. Chame a atenção dos alunos para o ano em que as embalagens foram produzidas: a primeira em 

Objetivos: Trabalhar sobre como as embalagens, quando mal utilizadas, impactam o meio ambiente e 
como repensar o seu uso a partir dos 4 Rs (repensar, reduzir, reutilizar, reciclar). 
 
Principais habilidades (BNCC): 
 
Anos Iniciais:  
 
Ciências: (EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso 
cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma 
mais consciente. 
 
Geografia: (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados 
pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de 
hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno. 
 
Outras habilidades: Artes (EF15AR04, EF15AR05), Ciências: (EF02CI02, EF05CI05), Geografia (EF05GE11), 
Português (EF12LP10, EF12LP13, EF15LP05). 
 
Recursos necessários: Cartolina, canetas coloridas, lápis, cola, tesoura, embalagens, que podem ser 
recolhidas em casa.  
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1976 e a segunda em 1986; e também para o local em que elas foram encontradas: era o local correto? 

Explique aos alunos que, apesar das embalagens serem grandes aliadas, já que facilitam o transporte, 

conservação e identificação do que consumimos, temos que refletir sobre a forma que as utilizamos: 80% 

delas são descartadas após um único uso, e, se descartadas de forma incorreta, além de desperdiçar os 

recursos naturais que foram utilizados para a sua produção, também poluem o meio ambiente, gerando 

impactos negativos não somente em nossas vidas, como na de todos os seres vivos. 

Pergunte aos alunos quais embalagens utilizamos diariamente, para incentivar a atividade você pode citar 

algumas, como embalagens de medicamentos, vestuário, eletrodomésticos... Peça aos alunos que 

separarem em casa algumas embalagens para levarem para a escola, é importante que essas embalagens 

não estejam sujas, para isso, basta limpá-las minimamente com um pouco de água. 

 

 

2. Mãos na massa 

No dia combinado com a turma junte os materiais coletados em um local que seja visível a todos. 

Divida a turma em grupos, cada grupo deverá escolher entre duas e três embalagens e pesquisar qual o 

tempo de decomposição delas na natureza, por exemplo, se uma embalagem foi feita de plástico, então 

deverá ser pesquisado o tempo de decomposição do plástico e assim por diante.  

Em uma roda de conversa peça para cada grupo compartilhar com a turma o que descobriram. Pergunte aos 

alunos se a média de tempo de decomposição dos resíduos é alta ou baixa e, caso seja alta, o que podemos 

fazer para reverter essa situação.  

Para incentivar a discussão exiba para a turma a animação sobre os 4 Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar (https://youtu.be/PckAgY6stqU). 

Pergunte aos alunos o que eles entenderam a partir da animação, peça para cada grupo analisar as 

embalagens que escolheram e responder as seguintes questões: 

a) Ela era uma embalagem necessária ou dispensável? Por quê? Você pode citar como exemplo de uma 

embalagem dispensável os saquinhos plásticos ou papéis que envolvem talhares e guardanapos em 

restaurantes. 

b) O uso dessa embalagem poderia ter sido evitado? Como?  

c) Essa embalagem poderia ser reutilizada de alguma forma? Como?  

d) Essa embalagem pode ser reciclada? 

 

Professor(a), você também pode utilizar os seguintes materiais para 

introduzir o assunto e disparar o debate e a reflexão do grupo: 

Resíduos – Consciente Coletivo 

https://youtu.be/5Cbijm9ucg4 

A Rota do Lixo:  

http://cempre.org.br/upload/arq/o_19726rgr4bu93eaj6srkljn3a.jpg 
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Lembre os alunos que eles devem procurar pelo símbolo da reciclagem nos rótulos: 

       

 

 

 

 

 

 

 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Para finalizar a atividade pergunte aos alunos se eles gostaram de aprender mais sobre as embalagens e 

sobre os 4 Rs. Convide-os a criar panfletos para informar seus familiares e demais turmas sobre como 

podemos repensar o uso das embalagens no nosso cotidiano, para este momento sugerimos o uso dos 

Infográficos que encontram-se no ANEXO. 

Você também pode pedir aos alunos para criarem um diário de observação sobre como sua família recebeu 

a ideia de reduzir o uso de embalagem e quais são os desafios, ideias, avanços e retrocessos que estão 

encontrando nessa jornada, assim, os alunos poderão trocar com a turma o que tem observado, criando 

uma rede de apoio para que todos superem os desafios juntos. 

 

4. Nossa criação 

Que tal produzir uma intervenção pelo uso consciente de embalagens em um corredor da escola? 

Usem a criatividade e exponham todas as embalagens que foram usadas durante as atividades, com placas 

indicando o tempo de sua decomposição e cartazes com dicas de como repensar, reduzir, reutilizar e reciclar 

as embalagens que toda a comunidade escolar consome! 

 

 Tag – CONSUMO CONSCIENTE, SUSTENTABILIDADE, RESÍDUOS, EMBALAGEM, 4 RS, REPENSAR, 

REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAGEM 

Professora, professor, no final dessa etapa da atividade você pode convidar 

os alunos a darem um novo uso para as embalagens que escolheram, ou, 

então, separá-las corretamente para a reciclagem! Caso não tenha coleta 

seletiva na sua escola, que tal mobilizar a turma para criar essa iniciativa? O 

Infográfico 1 “Lixo ou Resíduo” (ANEXO) traz informações sobre como 

identificar os materiais recicláveis e separá-los corretamente! 
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ANEXO 

 

IMAGEM 1 

 

 



 

 

IMAGEM 2 

 

 



 

INFOGRÁFICO 1: LIXO OU RESÍDUO? 



 

INFOGRÁFICO 2: CONSUMO CONSCIENTE DE EMBALAGENS 

 



 

 


