PERCURSO TURMA QUE RECICLA – FASE 1
ENS. FUNDAMENTAL 1 – ANOS INICIAIS
ATIVIDADES 1 E 2
Olá!
Você já parou para olhar 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 aprender um pouco mais?

ATIVIDADE 1. POR ONDE COMEÇAR?
Que precisamos RECICLAR sempre que possível, todo mundo já ouviu. Mas, na verdade, a gente
pode começar bem antes disso.
Ser mais sustentável é repensar tudo, desde o momento em que temos a ideia de comprar alguma
coisa: Você precisa mesmo de um caderno novo? Não dá para inserir algumas folhas novas no seu
fichário, ou aproveitar o caderno que você já tem?
Para lembrar sempre disso, basta pensar nos 4Rs: REPENSAR, REDUZIR, REUTILIZAR e RECICLAR!
Nunca ouviu falar deles? Confira o vídeo abaixo:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PckAgY6stqU&feature=emb_logo

Depois de assistir ao vídeo, copie as alternativas abaixo em seu caderno e marque a alternativa
CORRETA.
[ ] REPENSAR é escolher só que realmente precisar, e pesquisar antes de comprar.
[ ] Para REDUZIR, basta comprar menos produtos descartáveis.
[ ] Não é possível REUTILIZAR produtos e embalagens.
[ ] RECICLAR é a única alternativa para produzir menos lixo.
LEMBRE-SE:
Depois que você terminar a atividade, tire
uma foto dela e envie para o seu professor!

ATIVIDADE 2. MENOS É MAIS
Depois de REPENSAR bastante e decidir que você precisa mesmo de algo novo, o próximo passo é
escolher.
Você pode ser mais sustentável nessa hora também, e escolher aquilo que gasta menos recursos
(matéria-prima, água ou energia, por exemplo) pra ser produzido, ou que deixe menos lixo depois
do uso. Pense nisso!
A próxima tarefa tem tudo a ver com essas escolhas!

Você deve usar sua criatividade e produzir uma história em quadrinhos sobre como pode
diminuir o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos no seu dia a dia.
Você pode imprimir as duas folhas a seguir, ou desenhar em seu caderno. Vamos lá?

