
                                                                  

PERCURSO TURMA QUE RECICLA – FASE 1 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

ATIVIDADES 7 E 8 

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 7. HORA DE RECICLAR! 

DATA: ___/___/_____ 

 

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! 

Em algumas cidades, é mais fácil RECICLAR: 

quando há coleta seletiva, basta que a gente se 

organize e divida o lixo de casa, normalmente 

entre orgânico/rejeitos e recicláveis, que são 

coletados separadamente. 

Mas, mesmo onde não há essa coleta, dá para 

colaborar. Sabia que há muitos lugares onde 

você pode entregar os resíduos para 

reciclagem? São os chamados PEVs - Pontos de 

Entrega Voluntária – e muitas vezes estão em 

supermercados, prédios públicos ou locais de 

grande circulação. 

A reciclagem garante que aquele material – seja 

plástico, vidro, metal ou papel – seja 



                                                                  

reaproveitado na fabricação de novos objetos. 

Assim, não precisamos tirar mais da natureza, e 

poupamos recursos naturais! 

Agora que você já sabe muito sobre reciclagem, 

que tal ligar os pontos? 

 

 

  

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



                                                                  

ATIVIDADE 8. RECICLAKI 

DATA: ___/___/_____ 

 

Hora de colocar nossos conhecimentos em 

prática! 

Depois que o caminhão de lixo passa e recolhe 

tudo, você sabe para onde vão os recicláveis? 

O mais comum é ir para uma usina de triagem, 

onde catadores separam os objetos em vidro, 

papel, metal e plástico. Assim, eles ajudam a 

mandá-los de volta para cada uma das fábricas 

para que sejam reaproveitados. 

Mas, infelizmente, nem tudo sempre é perfeito... 

Nem sempre a gente, em casa, acerta na 

separação... e aí objetos que não deveriam 

acabam indo parar na esteira de triagem... 

Que tal saber mais sobre isso fazendo o papel do 

catador? 

Baixe em um celular e jogue sem precisar de 

internet: O RECICLAKI está disponível para 



                                                                  

download nas lojas Google Play e App Store, ou, 

então, você pode jogar pelo computador no 

site: www.edukatu.org.br/reciclaki 

Agora conta pra gente, você conseguiu jogar? 

[   ] Sim, consegui! 

[   ] Não consegui acessar o jogo. 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 

http://www.edukatu.org.br/reciclaki

