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Questão 1  

Meu bairro, minha rua

- Onde você mora?
- Você sabe os dias que o caminhão de coleta do lixo passa na 
sua porta?
- E os horários, você já observou?
- Como são os seus vizinhos quanto ao lixo, sabem desses dias 
e horários de coleta?



- Além do serviço de coleta, você já observou outros serviços de 
limpeza na sua rua ou na sua região? Quais você conhece, que 
é feito pelo gari?

Questão 1



- Descubra o que seus vizinhos e amigos sabem sobre a coleta 
do lixo. Veja se eles sabem a frequência desta coleta.
- Acham importante este serviço?
- Conhecem algum gari que já trabalha algum tempo na região 
onde vocês moram?
- Se sim, faça uma descrição da figura deste servidor.

Questão 1

Faça uma pequena pesquisa, com 

pelo menos 5 vizinhos



Desafio

- Se você fosse fazer um cartaz sobre a importância da coleta 
do lixo, como você escreveria sobre este tema para os seus 
vizinhos?

- Quais incentivos usaria?

Questão 1



- Onde você mora tem algum córrego próximo?

- Descreva como ele é (sua aparência). Se possível, faça uma 
foto dele e relate o que seria preciso para ele ficar limpo, caso 
isso não aconteça com frequência.

- Qual movimento seria possível para deixar as águas do 
córrego mais limpas?

Questão 1



Questão 2

Agora vamos refletir um pouco sobre os resíduos nossos de 
cada dia.
Vamos falar um pouco sobre os tipos de resíduos sólidos que 
produzimos e, muitas vezes, nem imaginamos que geramos 
tantos resíduos a nossa volta.

Questão 2



Veja os materiais abaixo:

Questão 2



- Você saberia dizer a utilidade de cada um destes 
objetos?

- Para que servem?
- Como adquirimos estes objetos? 
- O que eles trazem de significado no nosso dia a dia?
- Você saberia dizer o tempo de uso destes objetos? 
- Eles podem ser reciclados? Já ouviu falar sobre isso?

Questão 2



Afinal, o que podemos dizer sobre o tempo de uso de 
um objeto?

Pode-se dizer que o tempo de uso de um dado objeto 
mostra que o mesmo pode ser ou não reciclado. Um 
exemplo sobre o que estamos falando: um guardanapo de 
papel pode ser usado por várias vezes, por pessoas 
diferentes? Um guardanapo de papel chamamos de 
REJEITO (um objeto que não pode ser reaproveitado, 
reciclado ou reutilizado) Precisa ser descartado, claro, de 
forma adequada

Questão 2



Alguns materiais precisam ter um cuidado para o seu descarte, 
pois poluem o ambiente, degradam cursos de água, enfim, não 
podem ser simplesmente descartados no ambiente de qualquer 
maneira. Veja os objetos a seguir e pesquise se eles podem ser 
reciclados ou não.

Questão 2



Questão 2

Balas/chiclete



Questão 2

Isopor Madeira



Questão 2

Tinta Pneu



Questão 3 

O que você entende por Coleta Seletiva?

- No seu bairro passa o caminhão da coleta seletiva ou você já 
ouviu falar sobre os pontos onde podemos levar os 
recicláveis?

- Existe algum catador (homens e mulheres que fazem a 
coleta com pequenos carrinhos) na sua rua ou região? 

Questão 3



O pequeno catador gera renda ao fazer uma seleção 
do material que ele coleta no seu lixo diário

Mesmo que você não tenha coleta seletiva, é importante deixar 
o material “seco” separado do “molhado”. Assim ele poderá 
pegar em sua porta sem ter que “revirar” todo o lixo.

O que é material seco?
Garrafas Pet, latinhas, papel, vidro (que deve ser embalado em 
jornal ou papel para evitar acidentes de cortes)

O que é material molhado?
Sobras de comida, papel higiênico, toalha de papel usado

Questão 3



Questão 4 

O que você sabe sobre resíduo orgânico?

Dê um exemplo de resíduo orgânico a partir de uma figura, 
uma imagem ou um desenho.



Reaproveitando os alimentos  

veja a receita abaixo:

    1 xícara de talos (utilizei couve e agrião)
    2 ovos
    5 colheres (sopa) de farinha de trigo
    1/2 cebola picada
    2 colheres (sopa) de leite aproximadamente
    Orégano, sal e pimenta a gosto
    1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
(Fonte: @panelinha)

Questão 4



Um alimento de origem vegetal pode ser 
utilizado de forma integral

Questão 4



Um alimento de origem vegetal pode ser 
utilizado de forma integral

- Quando pensamos de forma ambientalmente saudável, 
nossas sobras passam a ter um outro valor dentro de casa. 
Ao fazermos uma simples receita com folhas e talos, além 
de enriquecer nossa alimentação, também estamos 
contribuindo com uma redução na quantidade de lixo que 
descartamos todos os dias.

- Ao pensar em alimentação, veja os alimentos abaixo e com 
qual você se identifica:

Questão 4



Ao pensar em alimentação, veja os alimentos 

abaixo e com qual você se identifica:

Questão 4



É uma escolha difícil ou não?

A indústria e o comércio elaboram produtos que nos seduzem 
o tempo todo. Com a alimentação não é diferente. Ir ao 
shopping, comer um hambúrguer, tomar um sorvete são 
escolhas fáceis e ao alcance de nossa mão. Mas você sabia que 
é possível comer de forma saborosa e de forma mais 
saudável?

Questão 4



Mudanças não são fáceis, mas são possíveis quando pensamos 
de forma mais inteira em nossas vidas. Atividades físicas, 
leituras, lazer, uma alimentação mais balanceada com frutas e 
legumes… quando pensamos no quanto vamos ganhar com 
atitudes mais positivas diante de nós e do planeta, a vida 
muda, transforma, nos impulsiona para coisas melhores.

Questão 4



- Pensando em mudanças, faça uma pequena lista do que é 
possível fazer para mudar velhos hábitos e colocar outros 
novos no lugar!! Movimente-se!!

Questão 4

Lista de desejos para mim 

e meu planeta


