
                            

PERCURSO TURMA QUE RECICLA 

ENSINO MÉDIO 

ATIVIDADES 7 E 8 

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 7. CATADORES DE RECICLÁVEIS 

DATA: ___/___/_____ 

 

Até mesmo quando as cidades não têm coleta 

seletiva, geralmente existem associações de 

catadores que recebem recicláveis diretamente 

da comunidade. 

Confira o vídeo (https://youtu.be/0QMhrqc91RE) 

que será disponibilizado pelo seu professor ou 

professora e conheça o trabalho de um catador 

de recicláveis. 

 

Que tal procurar mais informações e colaborar 

com esse trabalho? 

Pesquise e anote em seu caderno os pontos de 

descarte ou cooperativas perto de você: 

https://youtu.be/0QMhrqc91RE


                            

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

 

  

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 



                            

ATIVIDADE 8. TODOS POR UM! 

DATA: ___/___/_____ 

 

Mesmo que sua cidade não tenha coleta 

seletiva, você já viu que tem várias chances de 

colaborar com o meio ambiente. 

A verdade é que a responsabilidade por cuidar 

do lixo é compartilhada. Cidadãos, empresas e 

governo têm cada um o seu papel para dar a 

melhor destinação final possível para os diversos 

resíduos: repensando, reduzindo, reutilizando e 

reciclando. 

Confira o vídeo (https://youtu.be/MiuIckYJfQY)  

que será disponibilizado pelo seu professor ou 

professora para entender um pouco mais: 

 

https://youtu.be/MiuIckYJfQY


                            

Depois de assistir ao vídeo e com base em todas 

as informações trabalhadas até aqui, planeje, 

com o auxílio do seu professor ou professora e 

colegas, uma campanha de mobilização que 

contribua para a melhoria da gestão dos 

resíduos gerados em casa e/ou na escola: 

Qual é o objetivo da campanha? 

Exemplo: destinar corretamente os resíduos gerados. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Por que você escolheu esse objetivo? 

Exemplo: porque percebi que geramos muitos resíduos em 

casa.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Onde a campanha será realizada e qual a sua 

duração? 



                            

Exemplo: a campanha será realizada em casa por duas 

semanas. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Quem serão envolvidos na campanha? 

Exemplo: meus familiares. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 

Como ela será realizada? 

Exemplo: vou explicar para a minha família os impactos da 

geração de resíduos para a sociedade, economia e meio 

ambiente. Vou incentivá-los a diminuir o consumo de 

produtos com excesso de embalagens e destinar 

corretamente os resíduos para a reciclagem com o apoio de 

uma cooperativa. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



                            

_______________________________________________. 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 


