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APRESENTAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Neste ano, Veolia e a OEI se uniram novamente para implementar «Ao redor da Ibero-América 2019», 
um novo projeto que, de forma colaborativa, pretende contribuir para a formação ambiental dos alunos 
que participarem dele, com o fim de promover a conscientização sobre a importância do cuidado e da 
proteção do meio ambiente e dos seus seres vivos.

Através do trabalho com o material educativo que propomos, é possível incentivar os estudantes e seu en-
torno educacional para responsabilizar-se pelo seu próprio futuro e construir um planeta mais sustentável 
em harmonia com a natureza e aqueles que o habitam.

Nosso tema central deste ano será a RECICLAGEM DO PLÁSTICO, para o qual são mostradas diferentes 
formas de executar esta prática de uma maneira responsável e divertida como uma forma de contribuir 
para a proteção da BIODIVERSIDADE NOS OCEANOS.

O caderno de atividades permitirá aos estudantes aprender sobre o meio ambiente dos oceanos e os 
animará a pesquisar sobre a reciclagem em três interessantes áreas: a reciclagem didática, a reciclagem 
sustentável e a reciclagem artística. Este caderno acompanha também um guia de sugestões metodológi-
cas dirigido aos professores que desenvolvem este projeto com seus alunos.

Os centros educacionais envolvidos poderão participar de um emocionante concurso. Depois que os alu-
nos tiverem trabalhado o caderno de atividades com o apoio dos seus professores e professoras, deverão 
confeccionar um aquário com plástico reciclado e um desenho que o represente.

Os alunos e alunas selecionados e seus professores obterão um prêmio e um reconhecimento das melho-
res propostas criativas. Além disso, como parte desse prêmio, poderão participar em atividades recrea-
tivas e educativas relacionadas com nosso tema principal.

Esperamos que todos desfrutem desta experiencia. O melhor deste projeto é aprender de forma divertida 
enquanto contribuímos para cuidar do nosso planeta. Convidamos você a participar dele com muito 
entusiasmo.

 Muita sorte! Esperamos vocês!
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2. TEMAS QUE SÃO TRABALHADOS COM OS ESTUDANTES NO MATERIAL

Introdução ao tema central

Importância da reciclagem em geral e, especifica-
mente, da reciclagem criativa

Os processos de reciclagem

Reciclagem sustentável

Reciclagem didática

Reciclagem artística

Integrar os três blocos de conteúdos

Explicar como o plástico afeta a biodiversidade e 
sua vida nos oceanos

TEMAS GERAIS: RECICLAGEM 
CRIATIVA E BIODIVERSIDADE NOS 
OCEANOS
 

TEMA ESPECÍFICO: RECICLAGEM 
CRIATIVA

PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO
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3. COMPETENCIAS/HABILIDADES INCENTIVADAS NOS ESTUDANTES ATRAVÉS DO MATE-
RIAL DIDÁTICO

Conhecimentos
• Aprender sobre a biodiversidade nos oceanos
• Conhecer o plástico como material e suas características principais
• Conhecer os efeitos da poluição por plástico no planeta
• Observar ações concertas para ajudar a reduzir o consumo de
• Aprender conceitos universais sobre o tratamento dos resíduos
• Aprender sobre o aproveitamento dos resíduos de plástico
• Integrar conhecimentos sobre a reciclagem e o cuidado da biodiversidade no meio marinho
• Compartilhar conhecimentos com outros membros da comunidade educacional

Habilidades
• Expressar ideias e opiniões sobre um tema
• Escutar as opiniões e ideias de outros
• Desenvolver habilidades manuais, artísticas e criativas
• Organizar seu espaço e tempo para realizar uma atividade
• Praticar o pensamento flexível e criativo para realizar as tarefas
• Colaborar com seus pares na realização de um objetivo comum

Atitudes
• Desenvolver a consciência sobre a responsabilidade do ser humano no cuidado da biodiversidade dos 
   oceanos
• Interessar-se pelo tema da sustentabilidade no planeta
• Valorizar a natureza e o mar como necessários para manter o equilíbrio ecológico
• Aprender a respeitar a biodiversidade no planeta
• Respeitar a diversidade de opiniões no seu entorno
• Relacionar-se de forma cooperativa para conseguir uma meta comum
• Responsabilizar-se pelas tarefas que decide realizar
• Socializar com seus colegas compartilhando de forma empática
• Manter uma atitude propositiva e colaborativa
• Integrar-se em uma equipe de trabalho para obter novas aprendizagens

4. PROPOSTA METODOLÓGICA

Nossa proposta metodológica consiste em uma série de atividades encaminhadas a um estilo de aprendiza-
gem colaborativo. Este tipo de atividades tem como finalidade oferecer aos estudantes a possibilidade de 
desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe com empatia e respeito, conseguindo completar as tare-
fas de forma organizada e eficiente. Tudo isso poderá derivar em um saudável convivência do grupo educati-
vo e formar para o futuro pessoas integradas em uma sociedade sustentável que respeitem a biodiversidade.

Este trabalho oferece oportunidades para desenvolver a autonomia do estudante e sua responsabilidade. 
Além disso, este material pretende enfatizar, especialmente, as ações propostas pelos estudantes e dar 
liberdade ao docente em relação às diversas opções de adaptação do material, à sua própria experiência 
educacional e realidade em sala de aula, os recursos disponíveis, as características dos seus estudantes 
e as do seu centro educacional.

É importante destacar que todas as atividades são potencialmente adaptáveis aos diferentes níveis educa-
cionais e de desenvolvimento, com a possibilidade de simplificar ou dificultar as tarefas, se os docentes 
desejarem, conforme seu próprio critério.
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4.1. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA APRESENTAR O TEMA CENTRAL

Com o fim de conhecer o tema central de trabalho são propostos dois períodos de trabalho nos quais se 
convida os estudantes a realizar as seguintes atividades:

• Leitura geral do material do caderno do estudante (podem ser organizados grupos e turnos)
• Visualização de vídeos sobre a poluição dos oceanos
• Rodada de perguntas e opiniões para o debate
• Proposta aos docentes para que convidem seus estudantes a formar pequenos grupos nos quais se 

comentem as seguintes perguntas sugeridas:

O OCEANO E SUA BIODIVERSIDADE
 – Você conhece o mar ou já o viu imagens? Comente com seus colegas como é.
 – Você conhece algum ser vivo marinho? Que tipo de seres vivos marinhos você viu na praia ou nos 

seus arredores?
 – Você pode classificar alguns deles segundo o que foi lido? Faça uma lista.
 – Que importância você acha que os oceanos têm para o ser humano?

PENSE NO PLÁSTICO AO SEU REDOR
 – Seu bairro está livre de plástico?
 – Você recicla ou reutiliza objetos de plástico em casa? Quais?
 – Há objetos de plástico na sua escola? São reciclados? 
 – Você recicla ou reutiliza coisas na escola? Quais?
 – Como você acha que o excesso de resíduos de plástico afeta o oceano?
 – Quais ações você poderia realizar para reduzir a quantidade de plástico que se joga fora no seu 

entorno?

Sugestões para dirigir o debate ao tema de reciclagem: Tanto se recicla ou não, formule aos alunos as 
seguintes perguntas:
 – Quem lhe ensinou a reciclar?
 – Você acha que se recicla muito, pouco ou nada?
 – O que você diria a um colega que joga lixo no chão?
 – Quais são as coisas que nunca se reciclam?

• Para encerrar o trabalho em grupos, recomenda-se compartilhar as opiniões entre todos e anotar as 
ideias mais destacadas em um registro de debate.

• Propor aos estudantes escrever ideias importantes em uma cartolina e pendurá-la no mural da turma.

SUGESTÕES PARA AVALIAR O DEBATE
Todos os integrantes do grupo deram sua opinião?
Houve diferenças de opinião? Sobre o quê?
Foi respeitada a vez de cada um falar?
Falou-se sobre outros temas? Quais?

RECURSOS VISUAIS COMPLEMENTARES
Poluição marinha, primeiro tema da conferência #OurOcean 2017
https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=2rF0u1mRJyY

O problema com as sacolas de plástico
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ExcZxH4GWNE
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Atividade 1 Mesa de observação

DESCRIÇÃO
A mesa de observação é uma possibilidade de exploração e experimentação por parte dos estudantes. 
Consiste na construção de um espaço permanente no qual são colocados elementos relacionados à bio-
diversidade dos oceanos.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
O objetivo principal desta atividade é apresentar o tema com o fim de conhecer o meio marinho e ad-
quirir consciência da sua importância e a necessidade da sua proteção como parte da biodiversidade 
no planeta.

Propõe-se aos estudantes levar para a escola diferentes elementos do meio marinho. Podem ser imagens, 
figuras de animais, conchas marinhas reais, pedras, algas, objetos feitos com produtos do mar (colares, 
caixinhas, esponjas, instrumentos musicais, entre outros). Posteriormente, serão selecionados os mais 
interessantes e variados para não saturar a mesa com muitos objetos repetidos.

Convida-se os alunos a montar a mesa de observação conforme as instruções do caderno de atividades. 
É importante que seja um lugar permanente para que, um de cada vez, possam observar, tocar e explo-
rar os objetos que foram selecionados. Deve-se lembrar os estudantes sobre o cuidado dos elementos e 
da montagem.

Sugere-se que a escolha dos elementos, plantas ou animais marinhos para sua pesquisa e apresentação 
seja livre, embora se recomende que representem a maior variedade possível.

Também é ideal que se convide os estudantes (principalmente, os mais velhos) a incorporar na pesquisa, 
a forma na qual a vida marinha é afetada pelo plástico.

Sugestão de ficha de pesquisa
Nome do elemento escolhido: nome (se tiver nome científico)
Descrição: ave, mamífero, réptil, etc. (foto, desenho ou recorte)
Classificação: vertebrado, invertebrado, inerte, planta, microorganismo, etc.
Habitat natural: meio onde habita: fundo do mar, superfície, etc.
Alimentação: forma de alimentação e de que se alimenta
Forma de reprodução: ovo, crias, autorreprodução, etc.
Forma em que é afetado pela poluição: se comem plástico acidentalmente, aquecimento das águas, re-
dução do seu alimento, etc.

Sugere-se simplificar a ficha para os grupos de alunos e alunas de menor idade e incluir informações 
para os grupos mais velhos, de acordo com sua etapa de desenvolvimento e suas capacidades.
Propõe-se que a apresentação das pesquisas seja feita durante a realização do projeto, independente-
mente de que se continue trabalhando com as seguintes atividades do caderno, para dar tempo para que 
todos os alunos e alunas a realizem.

DURAÇÃO
- Um período para apresentar o projeto e apresentar o tema mediante as leituras, o vídeo e o debate
- Uma semana para que os alunos tenham tempo de coletar os elementos marinhos e levá-los à escola
- Um período para montar a mesa de observação e explorar os elementos
- Parte de um período para definir os temas de pesquisa e propor a ficha sugerida
- Parte de um período para apresentar as pesquisas

2

_

¸
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RECURSOS COMPLEMENTARES
Como recursos de apoio ao material escrito, sugerem-se os seguintes links:

Para ampliar informações sobre a flora e a fauna marinhas: ecossistemas marinhos ou oceânicos de 
água salgada. 
https://ecosistemas.ovacen.com/acuaticos/marinos-agua-salada/

Fundamento metodológico e guia para realizar a mesa de observação: a mesa de observação Montessori
https://nuestrosmomentosmontessori.com/2017/11/01/la-mesa-de-observacion-montessori/

Vídeos sobre biodiversidade oceânica para complementar com imagens o material escrito dos estudantes

A biodiversidade marinha
https://www.youtube.com/watch?v=AUNvj8IIs_Y

10 dados curiosos sobre o oceano
https://www.youtube.com/watch?v=IVARo0TFR2s

Flora e fauna marinha
https://www.youtube.com/watch?v=HpALK3XQFsI
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DESCRIÇÃO
Confeccionar uma sacola de tecido com uma mensagem sobre a proteção dos oceanos.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Recomenda-se dar uns dias para que os estudantes coletem o material. É importante que seja um tecido 
reciclado e não comprado.
Para a confecção da sacola, sugere-se que os estudantes estejam familiarizados com o uso de fio e agu-
lha, para que possam costurar a sacola de forma autônoma. Além disso, recomenda-se que os alunos 
estejam acompanhados durante a fabricação das sacolas por professores acostumados com as ativida-
des manuais ou plásticas.
Sugere-se marcar com um lápis uma linha na borda do tecido para guiar as crianças na hora de costurar. 
Deve-se recomendar aos alunos que tenham cuidado de não separar o tecido, para que não fique rugas 
nem buracos sem costurar.
Se considerar necessário, os alunos que tiverem dificuldade para realizar esta tarefa manual poderão 
receber ajuda em casa ou no centro.
Sugere-se propor aos alunos/as que a decoração da bolsa e mensagem que tiver estejam relacionadas 
com o tema do projeto.
Recomenda-se pedir aos estudantes para que utilizem tinta de tecido para evitar que a sacola desbote ao 
lavá-la. É possível estampar, desenhar ou descolorir. Também se anima os alunos a usar outras técnicas 
que incentivem a criatividade, como bordar, costurar figuras de tecido, colar figuras, etc.
A ideia é aproveitar a atividade de forma transversal com objetivos que podem ir desde o desenvolvi-
mento motor fino, a organização sequencial, a autonomia, o uso de técnicas plásticas, a consciência 
ecológica e a divulgação da proposta de proteção do meio ambiente.
Propõe-se que as mensagens que serão escritas na sacola sejam decididas entre todos os alunos me-
diante um “brainstorming” e a seleção de mensagens que mais gostarem. É recomendável que os textos 
sejam curtos e explicativos, como as mensagens publicitárias: Exemplos: «Cuide do mar, cuide da vida» 
ou «Sem plásticos».
Pode-se convidar os alunos a elaborar sacolas de tecido adicionais para presentear aos seus familiares 
a fim de divulgar a ideia de reduzir o consumo de plástico.

DURAÇÃO
- Um a dois períodos para confeccionar a sacola (recortar e costurar)
- Um período para decorar a sacola e escrever a mensagem

RECURSOS COMPLEMENTARES
Material visual e escrito como apoio para a metodologia sugerida.

Vídeo para ensinar os alunos a costurar
Costura à mão: pontos básicos
https://www.youtube.com/watch?v=LxqvjC2slo4

2

_

¸

Blog com recomendações para ensinar as crianças a costurar
Costurar à mão encantará suas crianças
https://www.rusketa.com/coser-a-mano-ninos/

Atividade 2 Minha primeira sacola sustentável
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DESCRIÇÃO
Organizar uma brigada de limpeza em família nos arredores do centro

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Para apresentar a atividade «Observe seu bairro»

Propõe-se a leitura em grupo do material e a visualização dos vídeos propostos na seção de recursos 
complementares.

Sugere-se convidar os alunos a observar as zonas por onde passam a caminho da escola ou fotografá-
-las.

Recomenda-se iniciar um debate com os alunos sobre a avaliação dos seus bairros, o próprio centro e 
seus arredores, utilizando as perguntas de reflexão do caderno do estudante.

Sugere-se que se formem grupos nos quais possam compartilhar os materiais para realizar o desenho 
do seu bairro e comentem as fotografias ou desenhos. Posteriormente, pode-se expor as ideias comuns 
ao conjunto do grupo. É importante animar os estudantes a refletir sobre a importância de manter um 
ambiente limpo através de ações concretas como reciclar, reduzir o lixo e reutilizar os resíduos.
Sugere-se propor aos alunos que elaborem cartazes anunciando a brigada de limpeza para colocá-los 
na entrada do centro.

Para organizar a brigada de limpeza
Propõe-se aos estudantes que contem às suas famílias o que observaram nos arredores do seu bairro e 
os convidem a participar de uma brigada de limpeza. Recomenda-se enviar uma nota às famílias expli-
cando a participação na atividade como parte do projeto e a necessária e importante implicação das 
famílias nela.

Além disso, propõe-se que os cartazes de promoção da brigada contenham a data e hora do evento e a 
sugestão de usar roupa confortável e levar um lanche para compartilhar na confraternização ao finalizar 
a atividade. É importante que seja motivador e criativo para que muitas famílias do centro participem.

Recomenda-se que, antes de empreender a atividade, se reúnam todos no centro para distribuir os mate-
riais de limpeza, por exemplo: luvas, sacolas, vassouras ou pás. Se for possível, sugere-se que a associa-
ção de pais ou a direção do centro proporcionem alguns materiais como luvas ou sacos biodegradáveis 
para realizar a atividade de forma mais sustentável.

Propõe-se formar grupos de quatro ou cinco pessoas com membros de diferentes famílias para que a 
atividade sirva também para conhecer-se melhor e unir o grupo que participa.

Recomenda-se elaborar um mapa com as distintas zonas e distribuir os grupos de alunos, alunas e fami-
liares.

Além disso, recomenda-se estabelecer também uma hora de retorno ao centro para avaliar a atividade 
com todos os participantes.

Pode-se organizar uma pequena confraternização para agradecer a participação das famílias e finalizar 
a atividade.

2

_

4.2.- Reciclagem sustentável

Atividade 3 Limpe seu bairro
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DURAÇÃO
- Um período para apresentar o tema, assistir aos vídeos propostos, realizar o desenho ou tirar a
  fotografia, elaborar os cartazes de promoção e comentá-lo
- Uma manhã ou uma tarde (conforme a disponibilidade dos participantes).

RECURSOS COMPLEMENTARES
Material escrito e visual para ampliar a informação contida no caderno do estudante e complementar as 
atividades propostas.

Sites de organizações com informações sobre a poluição dos oceanos pelo plástico:

Greenpeace: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plasti-
co-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/

Nações Unidas: http://www.un.org/es/events/environmentday/action.shtml

Amigos da Terra: https://www.tierra.org/organizaciones-reclaman-la-prohibicion-las-bolsas-plastico/

Aliança para o fim dos resíduos plásticos: https://endplasticwaste.org/

Recursos visuais de apoio para a primeira parte da atividade:

Vídeo sobre a reutilização dos materiais
https://www.youtube.com/watch?v=Bolonk-0G_U

Vídeo sobre «os 3 R»
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE

¸
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DESCRIÇÃO
Organizar um concurso criativo de chapéus confeccionados com plásticos reciclados.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se convidar os estudantes a coletar os resíduos de plástico que serão utilizados material para a 
elaboração dos chapéus. Deverá ser concedido aos alunos uma margem de ao menos uns dois dias para 
que evem os plásticos reciclados ao centro.
Sugere-se que os materiais coletados sejam colocados em uma caixa grande para serem compartilhados 
por todos os alunos e alunas.
Propõe-se convidar os alunos a desenhar diferentes chapéus possíveis de formas divertidas e criativas. 
Além disso, fazer um «cone» com um papel de jornal do tamanho da cabeça de cada aluno e, a partir 
dessa base, elaborar o chapéu de plástico reciclado.
Após terminado o chapéu, poderá ser retirada a base ou mantê-la, se considerar necessário.

Organizar o concurso
Propõe-se que os alunos se organizem com a maior autonomia possível, segundo seu grau de maturida-
de. O docente poderá acompanhar e fazer sugestões para orientar o processo.
Sugere-se que os alunos indiquem por votação um ou dois porta-vozes que se responsabilizem de solicitar 
os espaços e horários para realizar o desfile de chapéus e a exposição em uma área comum do centro.
A ideia é utilizar o mesmo sistema de votação para nomear o porta-voz e escolher o melhor chapéu. Os 
alunos podem escrever sua opção preferida em um pedaço de papel e depositá-lo em uma caixa que 
esteja em poder do docente. A seguir, são contados os votos em voz alta para divulgar as opções mais 
votadas. Os dois alunos ou alunas que tiverem recebido mais votos serão nomeados porta-vozes.
O processo de eleição servirá como prática de votação para que possam orientar depois seus colegas 
menores ou que não tenham experiência.
É importante recordar que o concurso não é uma competição, mas uma forma de expressar sua criativi-
dade. Deve-se insistir aos alunos que desfrutem da experiência utilizando a maior quantidade de plástico 
possível na elaboração das suas criações e que se preocupem por que estas sejam criativas e também 
divertidas.

DURAÇÃO
- Uma quantidade de tempo determinada para coletar os resíduos de plástico.
- Um ou dois períodos para elaborar os chapéus e parte de um desses períodos para nomear os
  porta-vozes.

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Vídeos com ideias para a confecção dos chapéus
Artes para crianças | Coroa com prato de papel
https://www.youtube.com/watch?v=2iyFex0UU9U

2

_

¸

Atividade 4 Concurso de chapéus divertidos
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DESCRIÇÃO
Descifrar o quebra-cabeça marinho seguindo as dicas.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se convidar as crianças a resolver o jogo seguindo as dicas descritivas.
É uma atividade simples que poderá ser aproveitada para lembrar as características da flora e fauna 
marinhas.
Propõe-se convidar as crianças a criar mais cinco dicas com suas respostas correspondentes para incluí-
-las no quebra-cabeça. Por exemplo, podem ser incluídos mais animais ou a descrição de termos como 
reciclagem, reutilizar, reduzir, plásticos, biodiversidade ou mar.
Sugere-se trocar os quebra-cabeças entre os colegas para resolver os quadros que faltam.

Solução do quebra-cabeça

 

DURAÇÃO
- Um período para resolver o quebra-cabeça e criar novas pistas e suas respostas

RECURSOS COMPLEMENTARES
Definição e descrição simples de «reduzir», «reutilizar» e «reciclar»
https://blog.oxfamintermon.org/reducir-reutilizar-reciclar-descubre-las-claves-de-un-mundo-mas-sostenible/

Página web educacional para criar cruzadinhas
https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/crucigramas.html

2

_
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4.3.- Reciclagem didática
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DESCRIÇÃO
Fabricar um mural que mostre a biodiversidade oceânica com plásticos.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se convidar os estudantes a coletar materiais reciclados e a ler as instruções de fabricação antes 
de começar a tarefa.
Sugere-se animar as crianças a criar diferentes animais marinhos com imaginação e criatividade.
Recomenda-se colaborar com os alunos nas tarefas mais delicadas como, por exemplo, a abertura de 
orifícios na parte superior da embalagem para evitar que se machuquem, sem interferir na sua autonomia 
no restante do processo.
Sugere-se lembrar os alunos que sempre devem limpar os resíduos e deixar a sala de aula limpa ao 
acabar a sessão de artes.

Para a montagem do mural
Propõe-se que seja o docente que escolha o lugar mais adequado para colocar o mural. Pode-se pendu-
rar em uma parede do interior ou do exterior do centro ou em um dos muros ou cercas do pátio.
Ao unir os papéis do mural, deve-se considerar o tamanho do muro no qual será colocado e a quantida-
de de estudantes que participam.
Sugere-se pendurar alguns animais marinhos de modo que parece que estão em movimento; se não for 
possível, basta colá-los de forma que não caiam e fiquem esquecidos no solo.
Desta forma, anima-se um maior número de alunos e alunas a reutilizar resíduos plásticos, o que pode 
motivar outros estudantes e visibilizar as aprendizagens do centro.
Recomenda-se colocar pequenas fichas de informação semelhantes às realizadas na atividade inicial, 
mas mais concisas. Exemplo: nome, alimentação e forma de reprodução. A ideia é que os alunos com-
partilhem seus conhecimentos com o restante de colegas do centro.
Após concluído o projeto, os alunos podem levar os animais para casa e o papel de fundo pode ser 
reciclado.

DURAÇÃO
- Um ou dois períodos para a criação da paisagem marinha para o mural
- Um período para elaborar os peixes ou outros animais marinhos
- Uma parte de um período para redigir as fichas informativas

RECURSOS COMPLEMENTARES
Como fazer um fundo com tinta
https://www.youtube.com/watch?v=z0StkAI9QZ4

Fabricar animais com copos de plástico
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-de-anima-
les-con-vasos-desechables/

Estrelas-do-mar com garrafas de plástico
https://www.youtube.com/watch?v=uaCiO_oiG0o

Como fazer uma tartaruga com material reciclado
https://www.youtube.com/watch?v=Hiifzx4s-_k

2

_

¸

Atividade 6 Mural ecológico
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DESCRIÇÃO
Criar uma escultura ou um collage sobre o tema central do projeto com peças de brinquedos reciclados

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se que os estudantes coletem brinquedos descartados ou peças dos mesmos que tiverem em casa. 
Recomenda-se conceder um tempo mínimo para realizar a coleta.
Sugere-se que os alunos classifiquem separando as diferentes peças dos brinquedos. Recomenda-se co-
locar distintas caixas etiquetadas nas quais possam organizar as peças dos brinquedos, como indicado 
no caderno do estudante. Desta forma, facilita-se a reutilização das diferentes peças e a combinação de 
forma mais organizada.
Propõe-se que o docente guie o processo convidando as crianças a ver outras obras de arte feitas com 
materiais reciclados para que os alunos tenham uma ideia geral de como podem utilizar as peças recicla-
das na criação da sua própria escultura. Se for possível, com o objetivo de ampliar a atividade com os 
alunos, recomenda-se visitar algum museu de arte contemporânea ou alguma exposição na qual tenham 
sido utilizados materiais reciclados.
Propõe-se também assistir aos vídeo e fotografias propostos na seção de recursos complementares deste 
guia.
Recomenda-se lembrar os alunos que os brinquedos coletados não devem ter peças cortantes nem peri-
gosas para poder trabalhar e manipulá-las com segurança.
Sugere-se supervisionar os alunos no processo de junção das peças para garantir o sucesso e a seguran-
ça das esculturas e os collages.
Propõe-se colaborar com os alunos para organizar uma exposição das obras de arte em um espaço 
comum do centro.

DURAÇÃO
- Um tempo de coleta de brinquedos para sua reutilização e classificação dos materiais que forem
  trazendo para a escola.
- Um período para criar as obras de arte
- Um período para organizar e realizar a exposição

RECURSOS COMPLEMENTARES
Esculturas alternativas
https://www.youtube.com/watch?v=XLTrDQLcet0

Esculturas com materiais reciclados
https://www.youtube.com/watch?v=xBXjrd04oII

Fotografias de animais marinhos feitos com distintos materiais reciclados
https://planetavivo.cienradios.com/8-esculturas-de-animales-marinos-hechas-con-el-material-menos-pensado/

2

_

¸

4.4.- Reciclagem artística

Atividade 7 BrincArte
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DESCRIÇÃO
Criar uma instalações de arte que represente um oceano feito com garrafas de plástico.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se organizar com os estudantes uma coleta de garrafas de plástico em casa e na escola. É im-
portante que sejam reutilizadas várias garrafas para que a instalação seja chamativa e represente um 
oceano.

O objetivo principal é que os alunos adquiram consciência de que as garrafas reutilizadas não chegarão 
aos oceanos e assim poderão evitar com esta ação o aumento da poluição.

Propõe-se preparar cada garrafa de forma colaborativa entre todos os alunos e alunas de modo que pa-
reça que cada uma das garrafas de plástico contém um pedacinho do mar. Sugere-se assistir aos vídeos 
recomendados e incentivar os alunos a propor ideias novas para as garrafas. Poderão ser enchidas com 
areia, com pedacinhos de plástico recortados ou outros.

Para a montagem da instalação, pode-se solicitar ao centro que habilite um lugar determinado e estável 
para que tanto os alunos quanto a equipe docente do centro possam participar e interagir com a obra 
de arte. Recomenda-se marcar um espaço no qual se monte a instalação para evitar que se desorganizar 
muito e termine convertendo-se em um monte de resíduos.

Propõe-se que a instalação sirva como espaço de reflexão e debate entre os alunos e que a mostra 
incentive a tomada de consciência sobre a proteção do meio ambiente e, especialmente, dos oceanos. 
Recomenda-se aludir à «sopa de plástico» ou as «ilhas de plástico» que há nos oceanos acumulando 
plásticos poluentes.

DURAÇÃO
- Um tempo para a coleta de garrafas de plástico
- Um período para preparar as garrafas
- Um período para montar a instalação e refletir sobre ela

RECURSOS COMPLEMENTARES
Vídeos recomendados para os alunos
Um oceano na garrafa: artes para crianças
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1ubLRSj60Zs

O mar em uma garrafa
https://www.youtube.com/watch?v=NFFLLv4gsuE

Explicação sobre a «sopa de plástico» nos oceanos
https://www.dondereciclo.org.ar/blog/la-sopa-de-plastico/

Ilhas de plástico
https://www.youtube.com/watch?v=XgTo7Lo-KQA&t=253s

Jovem inventor contra a ilha de plásticos e lixo do Pacífico. Boyan Slat
https://www.youtube.com/watch?v=6T4HDyFuH04

2

_

¸

Atividade 8 Instalação de arte plástica
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DESCRIÇÃO
Escrever uma carta às autoridades com solicitações de atuação em relação à poluição dos oceanos e 
do planeta.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Convida-se os estudantes a lembrar as consequências da poluição por plástico nos oceanos. Recomen-
da-se fazer um «brainstorming» propondo as melhores soluções para evitar que mais plásticos cheguem 
ao mar.

Sugere-se que também se anime os alunos a pensar como gostariam que fosse seu país, seu ambiente 
próximo e sua casa.

Propõe-se que essas ideias sejam anotadas em um caderno de propostas para redigir uma carta.
Apresentam-se as seguintes ideias para orientar o trabalho de redação da carta dos alunos e alunas:

Recomendações

1. Escrever uma introdução para lembrar o problema.
2. Manifestar uma opinião pessoal sobre o tema da poluição dos oceanos ou do seu ambiente local em 

relação a este tema.
3. Justificar com argumentos, causas e consequências.
4. Utilizar frases exclamativas, de certeza ou dúvida e palavras dirigidas diretamente ao destinatário 

com o fim de chamar sua atenção e convencer o leitor.
5. Redigir as solicitações de atuação.
6. Finalizar o texto com um resumo ou conclusão.

Sugestões para o formato da carta

Cabeçalho: A quem vai dirigida?
As cartas devem ser dirigidas a diferentes autoridades responsáveis, como, por exemplo, o presidente do 
país, o ministro do Meio Ambiente ou funcionários públicos do setor ambiental, governadores, prefeitos, 
o diretor ou diretora do centro, as famílias dos próprios alunos e alunas, etc.
Texto central da carta: pode-se orientar os alunos na redação e exposição das ideias para assegurar-se 
de que seja clara e respeitosa.
Assinatura: nome do aluno ou aluno e do centro.

Sugere-se averiguar os nomes e cargos de várias autoridades para enviar todas as cartas redigidas pelos 
alunos. O ideal é que o envio das cartas seja realizado por correio postal. Se for possível, recomenda-se 
comparecer com os alunos e alunas a um posto dos correios para depositar as cartas.

No caso de que as cartas sejam respondidas

Propõe-se ler aos alunos as respostas recebidas e comentá-las, animando-os a expressar sua opinião so-
bre as mesmas. Além disso, poderiam ser publicadas no mural da escola ou no jornal escolar, se houver, 
junto com a carta enviada.

Também se recomenda compartilhar a experiência e as respostas das cartas com as famílias dos alunos e 
alunas, valorizando a ação empreendida por eles e suas solicitações como forma de conscientizar toda 
a comunidade educativa e incentivar a participação cidadã através do exemplo das crianças.

2

_

4.5.- Projetos de sensibilização

Atividade 9 Atue pelo seu planeta
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DURAÇÃO
- Um período para a reflexão em conjunto e anotar as ideias mais importantes.
- Um período para comentar as recomendações, redigir as cartas e corrigi-las.
- Duas semanas para o envio das cartas.
- Um período para a leitura da resposta (se for recebida) e comentá-la em conjunto.

RECURSOS COMPLEMENTARES

Inspiração a redação das cartas
Greta Thunberg COP24
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0

Entrevista Greta Thunberg, símbolo dos protestos pelo Clima
https://www.youtube.com/watch?v=SA9g_HUhOdo

Pedro Sánchez lê trecho da carta das crianças de La Navata na Conferência Internacional sobre a Mu-
dança Climática
https://aquienlasierra.es/2019/03/07/pedro-sanchez-lee-parte-de-la-carta-de-los-ninos-de-la-navata-en-
-la-conferencia-internacional-sobre-cambio-climatico/

Trechos de uma carta
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/658/La-carta-personal-y-sus-partes

Vídeo divertido de carta formal e informal
https://www.youtube.com/watch?v=6wXgSqYOqPk

¸
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DESCRIÇÃO
Escrever entre todos os estudantes dez conselhos ou regras para proteger o meio ambiente e os oceanos.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
Propõe-se que, a título de conclusão das atividades do caderno, seja realizado um debate do que foi 
aprendido.

Deve-se explicar aos alunos o que é um «decálogo». Para os alunos e alunas de séries superiores, suge-
re-se incluir informações sobre a origem etimológica deste termo ou outras informações históricas.

Sugere-se formar grupos de quatro ou cinco alunos e alunas por sorteio para que as ideias e opiniões 
sejam variadas dentro o grupo.

O objetivo é chegar a um consenso entre todos os participantes na seleção das ideias mais destacadas, 
ou seja, as que sejam claras, concisas e contenham informações sobre o que se quer transmitir. A ideia 
principal é que sejam apresentados dez conselhos para evitar a poluição dos oceanos e se proteja o 
meio ambiente e os seres vivos da poluição por plástico.

Sugere-se recorrer ao mesmo material incluído no caderno para revisar os conteúdos ao mesmo tempo. 
Posteriormente, pode-se realizar um sorteio para escolher os dez alunos e alunas que lerão um por um 
o decálogo. É muito recomendável gravar um vídeo e, se for possível, enviá-lo às famílias do centro ou 
expô-lo na seguinte reunião de pais e mães.

DURAÇÃO
- Um período de debate e brainstorming em que se anote as ideias mais relevantes
- Um período para o sorteio e a gravação do vídeo

RECURSOS COMPLEMENTARES
Definição e informação sobre o termo «decálogo»
https://definicion.de/decalogo/

2

_

¸

Atividade 10 Decálogo ecológico
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5. SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

Como indicamos no começo, nossas sugestões metodológicas são uma proposta inicial de trabalho com 
os estudantes para o docente. É importante destacar que cada experiência educacional é única, tanto 
pelas características de cada grupo de alunos e alunas, quanto pela realidade vivida pela sua própria 
comunidade educativa. É pertinente adaptar a execução das atividades segundo o critério dos docentes, 
que são aqueles que melhor conhecem seus alunos.

Considerando as características da execução das atividades mencionadas, propõe-se que sua evolução 
seja essencialmente qualitativa, dado que os materiais são recursos educativos, destinados a desenvolver 
capacidades a médio e longo prazo, com objetivos transversais presentes em diferentes disciplinas de 
trabalho que também podem dispor de objetivos próprios. Uma avaliação aberta para avaliar a realiza-
ção de competências e habilidades deve centrar sua atenção na participação dos alunos, em vez de na 
aprendizagem de conceitos concretos.

Como sugestão de avaliação, recomenda-se utilizar um caderno de registro no qual sejam anotadas as 
observações dos fatos mais relevantes ocorridos durante o desenvolvimento de cada uma das atividades.

Serão consideradas relevantes as seguintes atuações dos estudantes:

- Participação e interesse dos alunos pelo tema central.
- Grau de motivação no desenvolvimento das atividades.
- Trabalho em equipe praticando a tolerância e o respeito.
- Capacidade de organização para realizar a atividade com sucesso.
- Relações pessoais e de convivência positivas com seu grupo.
- Resultado final das atividades.

Este modelo qualitativo de avaliação complementa o trabalho avaliativo cotidiano do docente. Sugere-se 
a colaboração de outros professores e professoras de outras disciplinas nas atividades que sejam perti-
nentes com o fim de integrar conhecimentos e aproveitar distintos enfoques na realização dos objetivos 
propostos.

Este trabalho conjunto poderá ser útil na elaboração de estratégias de trabalho que mais se adaptem às 
características concretas do grupo e oferecer uma oportunidade de conhecer a partir de outros aspectos 
os alunos e alunas, suas famílias e toda a comunidade educativa.
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Nome aluno/a participante:……………………………………………................................…………….....

Nome da instituição, colégio ou escola:……………………………………………..............…………….......
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REGULAMENTO DO CONCURSO INTER-
NACIONAL «AO REDOR DE IBERO-AMÉ-
RICA 2019» ORGANIZADO POR VEOLIA 
AMÉRICA LATINA, FILIAL DE VEOLIA, E 
A OEI

Expõe-se previamente o seguinte:

ARTIGO I
VEOLIA América Latina (doravante, «VEO-
LIA») e a Organização dos Estados Ibero-ame-
ricanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(doravante, a «OEI») desejam propor a parti-
cipação de alunos e alunas de 10 e 11 anos de 
idade em um concurso (doravante, o «Concur-
so») intitulado «Participar no concurso “Ao 
redor de Ibero-América 2019”». O propósito 
deste Concurso é sensibilizar e conscientizar a 
comunidade educacional sobre a importância 
do tratamento adequado dos resíduos plásticos 
e a proteção da biodiversidade marinha através 
do tema da reciclagem criativa com o fim de 
contribuir para aumentar a sensibilização em 
relação à proteção do meio ambiente e a sus-
tentabilidade.

Esse Concurso será organizado no âmbito ibe-
ro-americano em 7 países da América Latina.

ARTIGO II
Neste contexto, os grupos de cada centro sele-
cionado (doravante, o «Centro») poderão parti-
cipar do Concurso mediante a execução de uma 
atividade de expressão:

- Como atividade de participação, cada criança 
deverá elaborar um aquário feito com resíduos 
no qual coloque animais marinhos que devem 
ser protegidos dos resíduos plásticos e tirar uma 
fotografia da criação.

- Além disso, deve elaborar um desenho que re-
presente o aquário e enviá-lo junto com a foto 
aos organizadores do concurso.

ARTIGO III
O Concurso está concebido sob o princípio de 
justiça e igualdade entre todos os participantes.
Determina-se o seguinte:

ARTIGO IV
O Centro aceita participar do Concurso Ibero-a-
mericano sobre a reciclagem criativa destinada 
à conscientização sobre a proteção e cuidado do 
meio ambiente proposto por VEOLIA e a OEI.

ARTIGO V
O objetivo deste Concurso é despertar o inte-
resse e a sensibilidade em relação aos temas 
que afetam o meio ambiente e, especialmente, 
a reciclagem do plástico, temática diretamente 
vinculada ao desenvolvimento sustentável da 
sociedade, a redução da poluição através do 
tratamento adequado dos resíduos e, em geral, 

do cuidado e proteção do planeta e seus seres 
vivos. Mediante uma reflexão coletiva coorde-
nada em aula pelos professores e sob sua inteira 
responsabilidade, pretende-se implantar dife-
rentes projetos relacionados ao tema do trata-
mento adequado dos resíduos e a criatividade 
na reciclagem dos resíduos de plástico, que os 
alunos e alunas têm a seu alcance. É de vital 
importância que, através da execução dos pro-
jetos, seja incentivada a participação das crian-
ças na difusão destes temas de interesse coleti-
vo e sua própria sensibilização. Os professores 
poderão apoiar-se no material pedagógico que 
VEOLIA e a OEI fornecerá aos centros que ti-
verem solicitado.

ARTIGO VI
Com este fim, VEOLIA e a OEI proporcionarão 
às turmas participantes o seguinte material pe-
dagógico de apoio:

- Um caderno do estudante com informações 
sobre questões de educação ambiental bem 
como atividades para aprofundar os diferentes 
temas e projetos de reciclagem criativa sobre o 
uso do plástico como material principal.

- Um guia para o docente, destinado a acompa-
nhar os alunos na reflexão dos temas e criação 
dos seus próprios projetos.

ARTIGO VII
O regulamento deste Concurso está depositado 
nos escritórios da OEI e delegações de VEO-
LIA América Latina e está à disposição de to-
dos os participantes.

ARTIGO VIII
Convida-se os grupos participantes a enviar seu 
projeto à delegação de VEOLIA do seu país, 
sendo indispensável que esse envio contenha o 
selo do correio e a data de recebimento.

ARTIGO IX
Em cada cidade, um júri nacional por cada 
cidade, composto de autoridades locais e um 
representante de VEOLIA e da OEI, será res-
ponsável por selecionar o desenho vencedor 
(doravante, o «Desenho»).

ARTIGO X
O aluno vencedor ou a aluna vencedora rece-
berão como prêmio uma viagem à Ilha San 
Andrés (Colômbia) acompanhados de um 
professor ou professora da sua escolha. Para 
a realização da viagem, deve-se contar com a 
expressa autorização dos pais ou tutores legais 
do aluno ou aluna, que também deverão auto-
rizar o acompanhamento destes pelo professor 
ou professora escolhidos. Caso seja impossível 
o acompanhamento por parte do professor ou 
professora escolhido, ou não se disponha da 
autorização dos pais do aluno ou aluna para 
esse acompanhamento, poderá ser selecionado 

outro professor ou, na ausência deste, o aluno 
ou aluna poderão ser acompanhados por um dos 
seus pais. Será realizado um percurso turístico 
de interesse educacional. Além disso, o Centro 
do qual o aluno vencedor ou a aluna vencedo-
ra procedem receberá também um prêmio que 
será concretizado em cada um dos países parti-
cipantes. A atribuição dos prêmios estará sujei-
ta à confirmação por parte de VEOLIA e a OEI.

ARTIGO XI
VEOLIA e a OEI se comprometem expressa-
mente a não ceder a terceiros os dados dos cen-
tros escolares, do corpo docente e dos alunos 
que participarem do Concurso.

ARTIGO XII
O Centro se compromete a tomar todas as me-
didas oportunas para que os candidatos ao Con-
curso estejam devidamente autorizados pelos 
pais ou tutores legais a participar da campanha, 
bem como a ser retratados em reportagens, fo-
tografias e vídeos que poderão ser utilizados 
por VEOLIA e a OEI para fins promocionais, 
comerciais ou publicitários. As autorizações de 
uso de direito de imagens de todos os alunos 
participantes, devidamente assinadas por seus 
pais ou tutores legais, deverão ser enviadas a 
VEOLIA e à OEI.

Além disso, será de exclusiva responsabilidade 
do Centro ou dos seus representantes a obten-
ção de documentos, vistos, permissões para os 
menores de idade (a favor do seu acompanhan-
te maior de idade) e de quaisquer documentos 
necessários para sair do país de procedência e 
entrar no país de destino.

ARTIGO XII
«O Desenho» é propriedade de VEOLIA e da 
OEI. Nesse sentido, VEOLIA e a OEI se re-
servam todos os direitos de reprodução, repre-
sentação e adaptação para todo o mundo, para 
qualquer destino e, especialmente, com fins 
promocionais, comerciais ou publicitários, em 
todos os suportes (e, especialmente, papel, digi-
tal ou audiovisual) ou modos de comunicação, 
qualquer que seja a tecnologia, conhecida ou 
desconhecida até o momento, e, especialmente, 
informática e audiovisual, com a mesma dura-
ção que os direitos autorais relativos ao Dese-
nho conforme as disposições internacionais ou 
dos convênios vigentes. O Desenho será men-
cionado como realizado pelo Centro que o te-
nha enviado.

ARTIGO XIV
O presente regulamento está submetido à le-
gislação vigente. A participação no Concurso 
«Participar no concurso “Ao redor de Ibero-
-América 2019”» implica sua inteira aceitação 
sem reservas.
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