
                                                                  
 

PROJETO REUSE 

ATIVIDADE 3. HORA DE RECICLAR 

 

DATA: ____/____/_______ TURMA: _________________________ 

ALUNA/O: ________________________________________________ 

 

Mas e quando não usamos mais algo, e ele não pode ser 

reaproveitado nem por outra pessoa nem para outra coisa? 

Aí, sim, é hora de reciclar! 

A reciclagem garante que o resíduo reciclável – plástico, 

vidro, metal ou papel – seja utilizado na fabricação de novos 

objetos. Assim, não precisamos tirar mais do meio ambiente, 

e poupamos recursos naturais. 

Que tal então um desafio para você colocar em prática o 

que aprendeu até aqui? 

O que tem na lixeira da sua casa que não é lixo? 

Separe, durante um dia, tudo o que você jogaria no lixo e 

que pode ser reaproveitado ou reciclado. Anote no espaço 

a seguir ou em seu caderno quais foram suas descobertas, 

quais materiais apareceram em maior quantidade, além de 

ideias para reutilizar esses materiais. Você também pode 

fazer alguns desenhos para ilustrar. 

  



                                                                  
 

Mas como podemos reciclar os resíduos de casa e da 

escola? 

Cerca de 70% das 645 cidades do 

estado de São Paulo possui coleta 

seletiva, a sua também deve ter. 

Nesse caso, basta que a gente se 

organize em casa e separe os 

resíduos recicláveis dos não 

recicláveis, para descartar cada um 

deles de uma maneira diferente.  

Fonte: Painel de Saneamento Básico (TCU-SP - 

2019) 

 

https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ASaneamento%3Asaneamento.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ASaneamento%3Asaneamento.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero


                                                                  
 

Alguns bairros do município onde você mora provavelmente 

possuem coleta seletiva porta a porta, realizada por um 

caminhão ou por catadores, que passam em cada rua para 

recolher os resíduos recicláveis. 

Mas, mesmo onde não há essa coleta, é possível colaborar. 

Você já ouviu falar nos postos de entrega voluntária (PEVs) e 

nos ecopontos? São locais onde qualquer morador pode 

levar os resíduos recicláveis para descartar corretamente e 

estão presentes em várias cidades. 

Chegou a hora de descobrir como você e sua família podem 

fazer para enviar os materiais recicláveis para a coleta 

seletiva. Essa pesquisa é importante mesmo se vocês já 

enviam esses materiais para a reciclagem, vai que você 

descobre alguma opção mais prática. 

Durante sua pesquisa, responda às perguntas abaixo. Vale 

procurar na internet, perguntar para familiares e parentes e 

buscar outras fontes. Se precisar, você encontra algumas 

indicações no site do Projeto Reuse (https://bit.ly/projeto-

reuse).  

1. Você e sua família estão separando os resíduos recicláveis 

dos não recicláveis? 

___________________________________________________________ 

2. Qual material reciclável tem em maior quantidade nos 

resíduos da sua casa: papel, metal, vidro, plástico? 

___________________________________________________________ 

https://bit.ly/projeto-reuse
https://bit.ly/projeto-reuse


                                                                  
 

3. Existe coleta seletiva porta a porta de resíduos recicláveis 

no bairro onde você mora? Se sim, é feita por caminhão ou 

por catadores? Com qual frequência é feita a coleta? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Existem pontos de entrega voluntária (PEVs) no município 

onde você mora? Se sim, qual é o PEV mais próximo da sua 

casa? Esse PEV está localizado a qual distância da sua casa 

mais ou menos (você pode utilizar a ferramenta Google 

Maps - https://maps.google.com)? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

https://maps.google.com/

