
 

PERCURSO “DO PLÁSTICO AO PLÁSTICO” 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

Você já reparou em quantas coisas ao nosso 

redor são feitas de plástico?  

Isso pode ser bem legal, porque o plástico trouxe 

inovações importantes como objetos mais 

resistentes, leves e que duram mais tempo.  

Mas devemos usar eles com consciência, para 

gerar menos resíduos plásticos por meio das 

nossas escolhas de consumo e promover a melhor 

destinação dos resíduos gerados, cuidando do 

meio ambiente.  

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 1. CICLO DE VIDA DO PLÁSTICO 

DATA: ___/___/_____ 

 

Você sabe de onde vem o plástico? Como ele é 

transformado em produtos? Que impactos são 

gerados nesse processo? E a melhor maneira de 

aproveitar seus resíduos? 

 

Essas etapas fazem parte do ciclo de vida do 

plástico. Quando há o reaproveitamento de seus 

resíduos em vez do descarte incorreto, as sobras 

se tornam matéria-prima para elaborar novos 

produtos, zerando o desperdício que é tão 

comum hoje e fechando o ciclo. É um modelo 

circular, em que não há uma última etapa, mas 

sim o início de uma nova história. 

 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é a 

ferramenta que nos permite conhecer a história 

de vida de um produto e avaliar todos os 

impactos associados ao longo de toda a sua 



 

existência, desde sua extração, passando pela 

transformação (ou produção), até o fim do 

processo: seu descarte final, no modelo que 

chamamos de economia linear, ou sua 

reinserção na cadeia produtiva, a chamada 

ECONOMIA CIRCULAR. 

 

Confira o vídeo abaixo, que será enviado pelo 

seu professor ou professora: 

https://youtu.be/HVu_d0NZfNc 

 

Agora, marque a alternativa INCORRETA:  

 

[  ] O ciclo de vida do plástico começa com suas 

matérias-primas. Uma delas é o petróleo. 

 

[  ] Para um produto chegar até sua casa ele 

percorre um caminho muito curto. 

 

[  ] A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

identifica os impactos (positivos e negativos) de 

um produto desde a sua fabricação até o seu 

https://youtu.be/HVu_d0NZfNc


 

descarte. 

 

[  ] O consumo consciente ajuda a fazer o 

melhor para nós mesmos, para a sociedade e 

para o planeta. 

 

 

LEMBRE-SE: 

Depois que você terminar a atividade, tire uma foto 

dela e envie para o seu professor ou professora! 


