
Educação Ambiental para o cotidiano

Oferecido por:



Prezado professor e prezada professora

É com grande satisfação que apresentamos este material 
que poderá subsidiar a discussão sobre o tema Resíduos 
Sólidos em sala de aula. Fizemos algumas questões 
pontuais, que tratam de forma diversificada sobre a questão 
dos resíduos em nosso cotidiano, na nossa cidade e na 
nossa casa maior a mãe Terra. Apontamos aqui algumas 
dicas para que você possa utilizar da melhor maneira 
possível este material:



As questões podem ser trabalhadas uma a uma, sem um 
critério sequencial, já que são referentes ao primeiro módulo 
sobre conceito de resíduos sólidos.

O vídeo e a contação de histórias também vão oferecer 
recursos para debates e realização de trabalhos seja em sala 
de aula ou como atividade para ser realizada em casa.

Por fim, o material pode ser enriquecido pela disciplina que 
estiver utilizando o mesmo, pois pensamos em um material 
que oferecesse possibilidades de reflexão nas disciplinas do 
núcleo comum do ensino fundamental.

Esperamos que gostem e que seja proveitoso o mesmo!



Questão 1

O que são resíduos sólidos?

Os resíduos surgem, principalmente, dos processos de 
produção de bens e materiais que utilizamos na nossa vida 
cotidiana.



Observe a imagem abaixo

Questão 1



Responda:

● Esta cena é comum  onde você mora?

● O que esta imagem te causa/transmite?

● O que pode ser feito para mudar esta cena?

Questão 1



Observe esta paisagem

Questão 1



Esta cena é uma imagem que vemos quando viajamos, quando 
saímos do nosso cotidiano. 

Onde moramos, nem sempre, temos a possibilidade de 
admirar a natureza, ou andar em uma estrada ou trilha que 
não seja asfaltada. 

Quando estamos em um lugar assim, estamos afastados do 
“urbano”. Insira uma imagem abaixo que seja diferente desta, 
alguma parecida com a que você vê no seu dia a dia.

Questão 1



Utilize este espaço para “especificar a função”

Questão 1



Questão 2
Leia o poema abaixo: o Bicho, Manuel Bandeira

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.



Quem foi Manuel Bandeira

● Manuel Bandeira (1886-1968) foi um poeta brasileiro. 
"Vou-me Embora pra Pasárgada" é um dos seus mais 
famosos poemas. Foi também professor de literatura, crítico 
literário e crítico de arte.

● Os temas mais comuns de sua obra são: a paixão pela vida, 
a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a 
infância. Foi um dos maiores representantes da primeira 
fase do Modernismo. Sempre crítico de seu tempo, Manuel 
Bandeira nos deixou poemas fortes e reflexivos sobre o 
tempo moderno.

Questão 2



O lixo e a desigualdade no consumo

Ao ler e ver a cena acima, o que você interpretaria? Ao 
escolher uma das opções escreva porque a escolheu

● I () – O homem remexe o lixo por gostar de ver o que as 
pessoas jogam fora;

● II () – O homem se confunde com o lixo para não ser 
reconhecido por ninguém;

● III () – Quer encontrar algo no lixo que jogou fora por 
engano;

● IV () – Busca algum alimento ou algum objeto que possa 
aproveitar;

Questão 2



Questão 3

Você conhece a Lagoa da Pampulha?



Iniciada em 1936 com a finalidade de fornecer água ao 
bairro da Pampulha, a represa teve sua capacidade aumentada 
na gestão do prefeito Juscelino Kubitschek. Inicialmente, esta 
lagoa seria para abastecimento de água de parte da cidade, o 
que não logrou êxito. 

Um pouco sobre a história deste lindo 

lugar...

Questão 3



A construção da Pampulha, apesar de não ter sido ideia 
original de Juscelino Kubitschek, mas do prefeito anterior, 
Otacílio Negrão de Lima, ultrapassou o projeto inicial ao 
adquirir maior suntuosidade: um complexo arquitetônico, 
criado por Oscar Niemeyer, que se tornou marco artístico 
internacional, demonstrando a capacidade de JK de conciliar 
ideias antigas com seu dinamismo e espírito empreendedor. O 
entretenimento era incorporado ao cotidiano da cidade, que, 
ao frequentar o Cassino e a Casa do Baile, desfrutava de 
ambiente luxuoso.

Questão 3



Este lugar que se tornou cartão postal de nossa capital, 
está dentro de um complexo de nascentes que precisam ser 
preservadas e conhecidas pela sociedade. Alguns córregos 
que pertencem a esta bacia cortam o município de contagem, 
tornando a preservação da Lagoa um patrimônio 
intermunicipal, além de ter se tornado patrimônio mundial 
pelo seu complexo arquitetônico. 

site: lagoadapampulha.com.br

Questão 3



Vamos conhecer um pouco mais sobre a 

Pampulha

● Córregos que deságuam na lagoa da Pampulha:

● Qual bacia alimenta estes córregos?

● Qual projeto vem sendo desenvolvido para a recuperação 
do espelho d’água desta lagoa?

Questão 3



Atividade

● Desenvolva um texto, um poema, uma tirinha ou um 
desenho onde vamos divulgar a importância deste 
patrimônio que é a Lagoa da Pampulha para a nossa cidade 
e para o mundo. Quais atitudes precisam ser tomadas por 
nós e pelo poder público para que ela seja permanente?

Questão 3



Questão 4

● A coleta de lixo é de extrema importância para a sociedade. 
Além de destinar adequadamente o lixo para um local 
correto, significa que  o meio ambiente  vai ser preservado, 
diminuindo a poluição dos solos e rios. Este tipo de coleta é 
de extrema importância para o desenvolvimento 
sustentável do planeta.   



Você sabe para onde vai todo o lixo 

coletado pelos caminhões da SLU?

● O lixo coletado em nossa porta é levado para um espaço 
adequado: o aterro sanitário.

● Já ouviu falar sobre aterro, sabe o que é um?

● Vamos falar um pouco sobre o trajeto do lixo em nossa 
cidade, para onde vai e por que precisamos saber para vai 
tudo que “jogamos fora”

Questão 4



Veja a foto  abaixo:

Questão 4



Este aterro é o de Belo 

Horizonte, está desativado
● Faça uma pequena pesquisa sobre este lugar:

● Sua localização:

● Sua história:

● O que hoje é este lugar:

● Quais os projetos para a sua recuperação ambiental:

● O site da SLU – Superintendência de Limpeza Urbana (na 
página www.pbh.gov.br) disponibiliza informações que você 
poderá completar sobre uma parte da  história da limpeza 
urbana de nossa cidade. 

Questão 4



Questão 5

Leia atentamente o texto abaixo e localize as palavras em 
negrito no caça-palavras a seguir:

● O Que é consumo?
Quando vamos a um shopping para uma compra, um lanche ou 
utilizar algum serviço de banco, estamos adentrando a um 
mundo de apelos estéticos que enchem nossos olhos.



● O Que é consumo?
Um shopping é um espaço onde um conjunto de diferentes lojas funcionam 
com horário diferenciado e estas mostram suas mercadorias de forma a 
seduzir quem passa por suas vitrines. Tênis, blusas, bolsas, óculos se 
apresentam como itens necessários e sedutores. É nesse momento que nós, 
consumidores em potencial, ficamos seduzidos por esses objetos bonitos. O 
desejo de comprar é acionado em nossos cérebros quase que de forma natural. 
Esquecemos nossos guarda-roupas cheios para pensar numa nova blusa, um 
outro tênis colorido…
O que nos levou ao shopping ficou em segundo plano, esbarramos nas 
apetitosas vitrines e quando nos damos conta, já compramos alguma coisa.
Esse é um dos muitos conceitos de consumo. Gastos e compras sem saber se o 
que adquirimos é necessário em nossas vidas.

Questão 5



Questão 5



Questão 6

Leia a tirinha abaixo:



Você já ouviu falar na Mafalda?

Mafalda foi uma tira escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino. 
As histórias, apresentando uma menina preocupada com a humanidade e 
a paz mundial que se rebela com o estado atual do mundo, apareceram 
de 1964 a 1973, usufruindo de uma altíssima popularidade na América 
Latina e Europa. ebiografia.com

Questão 6



Observe a tirinha 

novamente e responda:

● O que Mafalda estava fazendo?

● Ao ouvir um gemido, ela imediatamente correu para ver o 
globo terrestre.

● Por que você acha que ela imaginou ser o nosso planeta a 
gemer de dor? Reflita um pouco sobre essa preocupação da 
Mafalda frente ao nosso planeta.

Questão 6



O lixo que geramos precisa ter uma destinação correta, pois 
este lixo é fonte de doenças das mais variadas formas. Ar, 
solo, água precisam ser preservados. Lixo é na lixeira, é nos 
aterros sanitários.

Questão 7



“A Serra da Canastra, antes de nascer,
o rio é somente um murmúrio de água,
um fio que canta no ventre verde da 
terra.
Ele ainda não conhece o seu caminho
nem os homens que o habitam.

O rio nasce de dentro do chão
a nossa terra é que é sua mãe
a água pouca é limpa que brotou
com outras águas da serra se juntou 
vai seguindo o ribeirão.

O rio salta para o mundo em forma de 
cachoeira
Em cada margem vai crescendo gente
que necessita de água para viver
e planta sonhos, casa e filhos que se 
renovam no tempo

Quem vive à margem do São Francisco
não tem de estar à margem da vida
O sangue que viaja em nosso corpo
precisa dos mesmos cuidados que a água 
do rio exige
A saúde de um é a saúde do outro
A doença do rio adoece e mata os que 
vivem dele”
(Fernando Brant. Chico, o caminhador, 
2005)

Questão 7



Você conhece a Serra da Canastra?

Questão 7



Vejamos um pouco sobre a história desta Serra

● A região ecoturística da Serra da Canastra tem mais de 200 
mil hectares e abrange 6 municípios: São Roque de Minas, 
Vargem Bonita, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista 
do Glória e Capitólio.

● A maior atração é o Parque Nacional da Serra da Canastra, 
criado em 1972 para proteger as nascentes do rio São 
Francisco e que têm a portaria principal a 8 km de São 
Roque de Minas. Dentro do Parque Nacional estão alguns 
dos mais belos cartões postais do Brasil …

● Fonte: serradacanastra.com.br

Questão 7



Dá para imaginar a extensão da Serra, do Rio 

São Francisco e suas nascentes?

A poluição gerada pelas mãos do homem gera incertezas. A 
produção de lixo, por exemplo, é fonte de extermínio desta 
natureza tão necessária, afinal, água é vida. Água potável é e 
precisa seguir um ciclo para que sua existência permaneça e 
ofereça vida a todos os seres vivos da terra. Existe um ciclo 
que é fundamental para a sua manutenção. Já ouviu falar no 
ciclo da água?

Questão 7



Pesquise e faça um desenho do ciclo 

da água

Questão 7



Questão 8

ATIVIDADES DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL - LIXO

Vamos agora pensar um pouco no lugar onde moramos, como 
é nosso dia a dia e pensar um pouco sobre o nosso 
comportamento em casa, na escola, na rua...



Observe estas crianças

Questão 8



● O que o menino está fazendo?
● Você acha correto?
● Se não, o que ele deveria fazer?
● Se esta atitude for algo que você vê frequentemente, o que 

é possível fazer para mudar esta cena?

Questão 8



Vamos a uma outra situação

Questão 8



● O que estas crianças do desenho estão 
fazendo?

● É possível uma outra alternativa para esta 
situação? Qual?

● Aponte uma situação possível que você faria 
para esta ação.

Questão 8



Mais uma imagem

Questão 8



● Esta cena é comum para você?

● Quando ela ocorre na porta de sua casa? Você sabe dos 
dias e horários?

● A atitude do menino é correta?

● Você conhece o profissional que executa este serviço na sua 
rua?

Questão 8


