
                                                                  

PERCURSO TURMA QUE RECICLA – FASE 1 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

ATIVIDADES 3 E 4 

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? 

 

 

  

IMPORTANTE: Recomendamos o 

acompanhamento dos pais e/ou responsáveis 

para a realização das atividades junto aos 

estudantes em casa. 



                                                                  

ATIVIDADE 3. UM DIA NA SUA CASA 

DATA: ___/___/_____ 

 

Certeza que você pensou em uma maneira bem 

legal de REDUZIR o quanto você usa de recursos 

naturais ou gera de resíduos... 

Vale lembrar que estamos todos conectados. 

Por isso, nossas ações podem causar impactos 

não só na vida de quem está próximo da gente, 

mas também nas pessoas que estão a milhares 

de quilômetros de nós! 

Para entender melhor e experimentar na prática, 

propomos um DESAFIO: 

O QUE TEM NO SEU LIXO QUE NÃO É LIXO? 

Separe durante um dia tudo o que você jogaria 

no lixo e que pode ser reaproveitado ou 

reciclado. Anote em seu caderno quais foram 

suas descobertas e destine esse material 

corretamente. 
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NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



                                                                  

ATIVIDADE 4. CRUZADINHA 

DATA: ___/___/_____ 

 

Com certeza você encontrou bastante 

embalagem no lixo da sua casa, né? 

Nos dias de hoje, as embalagens facilitam nossa 

vida, ajudando a transportar e identificar os 

produtos, além de garantir a conservação dos 

alimentos e a higiene dos produtos de saúde. 

Porém, quando usadas em excesso e não 

descartadas corretamente, o ambiente e todos 

que nele vivem acabam prejudicados. 

Por isso, é importante REDUZIR, e usar apenas o 

suficiente de embalagem para sua necessidade, 

REUTILIZANDO sempre que possível. 

Use o infográfico e as dicas abaixo para 

responder a cruzadinha – você pode desenhar a 

cruzadinha em seu caderno para respondê-la:  



                                                                  

 

1. ___  __  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___é 

transformar embalagens em novos produtos. 

 

2. Embalagens facilitam o ___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___ de produtos. 

 

3. É todo recipiente ou material que envolve e 



                                                                  

ajuda na proteção e armazenamento de 

produtos. 

 

4. O ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ é um 

material muito usado em embalagens. 

 

5. Uma das consequências do descarte incorreto 

de embalagens. 

 

6. 80% das embalagens são descartadas após 

um único ___  ___  ___. 

 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



 



 

 



 

  



 

  



 

 


