
                            

PERCURSO TURMA QUE RECICLA 

ENSINO MÉDIO 

ATIVIDADES 5 E 6 

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 5. LIXO X RESÍDUO 

DATA: ___/___/_____ 

 

Sabe tudo aquilo que você pode REUTILIZAR ou 

RECICLAR antes de jogar fora? Esses objetos são 

chamados de resíduos. Por outro lado, os 

produtos que não têm mais nenhuma chance 

de uso, são chamados de rejeitos. 

Se a sua cidade realiza a coleta de resíduos 

para a reciclagem, é interessante que você 

separe seu lixo em ao menos duas categorias: 1) 

resíduos secos e recicláveis e 2) orgânicos e 

rejeitos. 

Em alguns municípios, você ainda pode separar 

os recicláveis por seus materiais: plástico, vidro, 

metal e papel. Alguns materiais especiais 

produzidos com metais pesados e produtos 

químicos também precisam de uma separação 

diferenciada. 

 



                            

E que tal reaproveitar os orgânicos em casa 

montando uma composteira? Os resíduos que 

você ia descartar vão virar adubo para usar nas 

plantas! 

Que tal conferir no infográfico abaixo os tipos de 

resíduos e como descartar corretamente cada 

objeto? 

 



 

  



 

  



 

 



                            

Confira novamente a tabela que você 

preencheu na atividade 3. Algum resíduo foi 

classificado de forma incorreta? Se sim, qual 

seria a sua classificação correta? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

 

  

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



                            

ATIVIDADE 6. HORA DE RECICLAR! 

DATA: ___/___/_____ 

 

Agora que você já sabe reconhecer quais 

materiais podem ser reciclados, consegue 

separar o seu lixo em casa. 

Acontece que nem todas as cidades têm o 

serviço de coleta seletiva. Se for o seu caso, 

pesquise sobre os Pontos de Entrega Voluntária 

(PEVs). 

São postos de coleta, frequentemente 

encontrados em supermercados, prédios 

públicos ou locais de grande circulação. 

Você pode contribuir com a preservação dos 

recursos naturais garantindo que o plástico, o 

papel, o vidro e o metal sejam reaproveitados 

na fabricação de novos objetos! 

Você sabe como é feita a coleta de resíduos na 

região da sua casa? Copie as questões a seguir 

e responda em seu caderno: 



                            

Como os resíduos são gerenciados na região da 

sua casa – eles são enterrados, queimados ou 

levados pelo caminhão do lixo? Com que 

frequência? Para onde eles são levados? 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Há coleta seletiva na região da sua casa? Se 

sim, como ela é feita? 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Você e a sua família costumam separar os 

resíduos sólidos? De que forma? 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 



                            

 

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 


