
                                                                                                                                         

PERCURSO TURMA QUE RECICLA 

ENSINO MÉDIO 

ATIVIDADES 3 E 4 

Você já parou para observar a quantidade de 

resíduos que descartamos todos os dias?  

Muitas vezes achamos que o que jogamos fora 

não serve para mais nada, mas isso não é 

verdade! 

Se desperdiçamos resíduos que poderiam ser 

reutilizados ou reciclados, também 

desperdiçamos todos os recursos usados para a 

sua produção. 

Quer saber um pouco mais? Então vamos nessa! 

 

 

  



                                                                                                                                         

ATIVIDADE 3. UM DIA NA SUA CASA 

DATA: ___/___/_____ 

 

Você já deve ter REPENSADO e encontrado 

diversas maneiras de REDUZIR o quanto usa de 

recursos naturais ou gera de resíduos, além 

pensar em REUTILIZAR tudo aquilo que ainda não 

merece ir para o lixo e em RECICLAR materiais 

que podem ganhar novas formas e funções. 

Tudo isso melhora não só sua vida e de quem 

mora com você, mas de pessoas que estão a 

milhares de quilômetros! 

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 e sua 

família jogaria no lixo e classifique os resíduos 

conforme o exemplo na tabela a seguir, depois 

destine esse material corretamente: 

 



                                                                                                                                         

O que foi 

descartado? 

De material ele 

é feito? 

Esse resíduo 

pode ser 

reciclado? 
Ex: pacote de 

biscoito 
Plástico Sim 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

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: ___/___/_____ 

 

Boa parte do seu lixo provavelmente era 

composta de embalagens de todos os tipos: 

aquelas que facilitam o transporte dos produtos, 

as que auxiliam na conservação dos alimentos 

ou garantem a higiene de produtos de saúde. 

Tudo que compramos sempre vem “guardado” 

em algum lugar. 

Se esses materiais são boa parte dos resíduos 

que descartamos, você já deve ter percebido a 

importância de REDUZIR o uso deles e de 

descartá-los corretamente, não é mesmo? Ah, e 

lembre-se de REUTILIZAR 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. Uma das consequências do descarte incorreto 

de embalagens. 

 

2. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ é 

transformar embalagens em novos produtos. 

 

3. É todo recipiente ou material que envolve e 

ajuda na proteção e armazenamento de 

produtos. 

 



                                                                                                                                         

4. Escolher produtos com embalagens ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ e mais 

sustentáveis é uma das medidas para um 

consumo mais consciente. 

 

5. 80% das embalagens são descartadas após 

um único ___  ___  ___. 

 

6. As embalagens ajudam a ___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___ os produtos, principalmente 

aqueles que estragam mais rápido. 

 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



 



 

 



 

  



 

  



 

 


