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1
 Todos os seres vivos e os huma-
nos que vivemos na Terra, fazemos parte 
de uma grande comunidade. Fazer parte de 
uma comunidade nos proporciona direitos e 
responsabilidades que devemos promover e 
respeitar. 

 Somos responsáveis por cuidar do nos-
so planeta, evitando poluí-lo, por cuidar dos 
seus recursos e da sua renovação, sem permi-
tir que se esgotem. Todos nós também temos o 
direito de poder viver em paz e harmonia com 
o nosso meio ambiente e com os outros seres 
humanos.
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A terra é o nosso lar

 Desde que a Terra se formou, ela foi mudando e renovando-se; o ser humano tem utiliza-
do os seus recursos naturais para poder viver e tornou o planeta o seu lar. Mas com o tempo, os 
humanos foram ocupando cada vez mais os espaços naturais que compartilhamos com outros 
seres vivos, poluímos com refugos inaproveitáveis para a Terra e usamos os recursos naturais 
como se fossem inesgotáveis. Deixamos de cuidar do nosso lar e não é possível seguir com esta 
situação. 

 Os seres humanos podem mudar isso e voltar a proteger o nosso planeta, conviver em 
paz e harmonia com a Terra e utilizar os recursos de forma inteligente, ajudando o planeta a 
renovar-se, manter-se limpo e, assim, a manter um ciclo de vida sustentável.
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O lixo é um problema

 A acumulação de resíduos de vários tipos é um proble-
ma nas cidades. É necessário encarregar-se dos resíduos de forma 
responsável, já que, se isso não for feito, pode provocar imensos 
focos de poluição, capazes de propagar doenças, poluir a terra e 
as correntes subterrâneas de água e envenenar o ar.

 Estamos em contacto diário com vários tipos de poluição, 
alguns deles incluem:
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Atmosférica: Produz-se pelo lançamento de pequenas partículas para 
o ar, que alteram a sua composição natural, causando consequências 
graves aos seres que habitam o planeta. Como, por exemplo, a fumaça 
das indústrias, dos carros e das chaminés.

Hídrica: Consiste em derramar resíduos poluentes na água que alteram 
a pureza da água dos rios, mares e oceanos. Como, por exemplo, des-
cargas de esgoto doméstico não tratado, lixo lançado ao mar ou derra-
mamentos de petróleo vazado de navios.

Dos solos: É produzida pelo depósito de poluentes sob a terra. Como 
ocorre com os aterros a céu aberto ou o derramamento de produtos quí-
micos das indústrias que vazam na terra.
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 Os efeitos destes e de outros poluentes são prejudiciais para a saúde das 
pessoas, bem como para o resto dos seres vivos e toda a natureza.

 Se observarmos o nosso meio ambiente, talvez notemos que a poluição nos 
faz mal, por exemplo, tornando o ar menos respirável ou vendo os rios e mares com 
águas escuras e sujas que podem nos deixar doentes ou afetar a biodiversidade, 
extinguindo espécies de animais ou plantas. 

• O que você acha que podes fazer para evitar a poluição?

• Quais efeitos da poluição você vê no seu bairro ou escola?

• Como acha que podemos lembrar as pessoas de cuidar do nosso planeta?

A história de Lira e Tomás

u Veremos e ouviremos o conto “A história de Lira e Tomás” para saber mais sobre a 
poluição atmosférica. 

http://www.youtube.com/watch?v=VhRubY1cSv8&feature=related

Pense e comente

Actividade 1

Recursos na webwww
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u Debateremos em grupo

• O que aconteceu com Lira e Tomás no parque? 

• Como conseguiram ver a cidade?

• O que eram aquelas bolhas que subiam até o céu?

• O que viram que aconteceu com as plantas e com o ar na Terra quando Lira e Tomás 
   desceram?

u E… imagina o que aconteceu depois?...

• Como você gostaria que esta estória continuasse?

• O que acha que Lira e Tomás podem fazer?
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u Vamos criar um final para o conto!

• Vamos compartilhar as nossas ideias para o final da estória junto com os 
   colegas.

Um pedaço de “chiclete” mascado 
demora cinco anos para decompor-se. 
Durante esse tempo, pela ação do oxi-
gênio, converte-se num material duro 
que depois começa a decompor-se até 
desaparecer? O chiclete é uma mistura 
de gomas de resinas naturais e sinté-
ticas, açúcar, aromatizantes e corantes 
artificiais. Não jogue isso no chão!

Você sabia que… 



3
A forma mais simples de separar o lixo

As consequências da falta de tratamento, como já mencionamos antes, pode acarre-
tar poluição de muitas formas, que demoram décadas ou até séculos para decompor. A 
fabricação de novos produtos é muito cara e, por isso, o material reciclado é mais útil 
para produzi-los. 

 Os tipos de resíduos podem ser classificados de forma muito simples em:
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Para ambos os tipos de resíduos podemos procurar formas de reduzir, reciclar ou reutili-
zar antes de colocá-los no lixo.

Ajude o nosso Planeta utilizando “A regra dos três erres”, que consiste em: 

Resíduos Úmidos:

São os resíduos orgânicos 
que se decompõem, como 

por exemplo, grama, cascas, 
comida, etc.   

Residuos Secos:

São o papel, papelão, plásti-
co, vidro e folha de flandres.

Reduzir: Quer dizer que devemos produzir menos produtos novos e diminuir 
o consumo de energia. 

Reutilizar: Este segundo erre propõe que sejamos criativos e demos mais de 
uma utilização às coisas, ou seja, consertá-las ou procurar outra utilização. 

Reciclar: Está muito relacionado com a ideia de reutilizar e significa utilizar os 
refugos para elaborar novos produtos. 

R

R
R



AÇÕES PARA APLICAR OS 3Rs

No dia a dia, são consumidos mais produtos que geram mais e mais lixo. 
Para ajudar na conservação do nosso meio ambiente, podemos começar por 
realizar algumas destas simples ações.
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3 Não desperdice papel, reutilize-o ao máximo, usando sempre os dois lados das folhas.

3 Use panos de prato em vez de rolos de papel toalha.

3 Use papel reciclado sempre que possível.

3 Prefira bebidas contidas em embalagens retornáveis e de tamanho familiar às enlatadas.

3 Não se esqueça de recolher as suas latas sempre que sair de passeio e lembre os seus 
   amigos que também devem fazer isso.

3 Leve as suas próprias bolsas de pano quando for às compras, evitando utilizar mais sacos 
   de plástico.

3 Prefira recipientes de vidro ou plástico reutilizável e evite os descartáveis em festas ou passeios.

3 Faça trabalhos manuais com refugos sem materiais difíceis de decompor. 
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Aprenda a reciclar em cores

Para separar refugos domésticos utilizam-se contentores de diferentes cores que nor-
malmente (embora possam variar) são as seguintes:

 Nestes contentores recolhem-se os resíduos que as pessoas eliminam das suas 
residências, escolas ou locais de trabalho. É muito importante contar com eles nas 
nossas proximidades, visto que ajuda a facilitar a sua utilização na fabricação de 
novos objetos. Se não tivermos um sistema de reciclagem na nossa cidade, podemos 
começar a separar de forma mais simples apenas em resíduos úmidos e secos e, 
assim, ajudar a diminuir em parte a poluição. 

u  Aprender a reciclar: 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/aprender-
reciclar-recursos-y-juegos-educativos.html

Recursos na webwww

VERMELHO = Plásticos e embalagens: Neste contentor você pode depositar 
embalagens pequenas, como por exemplo, garrafas, sacos, etc.

AZUL = Papel e papelão: É o contentor indicado para depositar, por exem-
plo, caixas, jornais, revistas, publicidade, papel de embrulho limpo, etc.

VERDE = Vidro: Aqui você deve depositar apenar embalagens ou garrafas 
de vidro.

MARRON = Orgânico: (às vezes pode ser de outra cor) É o contentor onde 
se depositam, por exemplo, restos de comida ou outros que contenham 
matérias biodegradáveis que não possa depositar nos outros contentores.

LARANJA = Resíduos perigosos: Também chamado “ponto limpo” (pode ser 
de uma cor diferente) É onde se recolhem, por exemplo: celulares, baterias 
e pilhas, óleos, latas de aerossol, cartuchos de tinta de impressora.
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Aprenda e Recicle

Actividade 2

• O seu bairro e a sua escola estão limpos? Existe lixo no chão? Por quê? 

• Você acha que existem bairros mais limpos e outros mais sujos? Se é assim, 
por que acha que isso acontece?

• Recicla ou reutiliza objetos em casa? Quais?

• Recicla ou reutiliza coisas na escola? Quais?

• O que gostarias de fazer para melhorar os seus arredores?

• Quem acha que poderia ajudar você?

Observe como estão os seus arredores e converse com os seus colegas
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Elabore o seu cartaz de reciclagem

Desenhe um cartaz com quatro contentores de lixo e os seguintes nomes: 

VIDRO PAPEL  PLÁSTICO           ORGÂNICO

3 Pinte os contentores segundo as cores utilizadas na sua cidade. Se não se 
   utilizam cores, pinte cada um de uma cor diferente. 

3 Traga as revistas velhas ou jornais e recorte imagens de diferentes objetos. 

3 Cole  as imagens nos contentores segundo o material de que é feito até encher 
   os contentores. 

…se descartar uma pilha, como as que são 
usadas em alguns brinquedos ou relógios, 
no lixo, ela vai se decompor na terra e os 
tóxicos alcançarão as águas subterrâneas, 
onde podem poluir até 6,5 milhões de li-
tros de água! Isto ocorre porque muitas 
pilhas comuns e as pilhas-botão, contêm 
elementos como o mercúrio e cádmio, que 
são altamente poluentes. Evite utilizá-las, ou 
então, deposite-as num contentor especial 
para reciclagem. Nunca as jogue no lixo!

Você sabia que…
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 A reciclagem é um processo 
pelo qual obtemos uma matéria prima (ma-
terial básico para construir coisas) a partir 
de refugos, ou seja, fazer com que uma coi-
sa ou objeto que já não utilizamos se trans-
forme noutra nova, igual ou diferente, para 
voltar a utilizá-la. 
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O que é a reciclagem e como fazê-la com criatividade

 É muito importante, já que desta forma podemos reduzir o esgotamento dos recursos 
naturais, reduzir o uso de energia e diminuir a produção de lixo. Contribuir para que sejam 
elaborados menos objetos novos e dar tratamento adequado aos resíduos, pode diminuir 
a poluição, evitar os aterros ilegais que podem derramar produtos tóxicos na terra e vazar 
para as águas subterrâneas e também reduzir as emissões de gases de efeito de estufa que 
aquecem o planeta. 

 Este processo posterior de reciclagem é realizado por meio de uma cadeia, que pode 
ser resumida da seguinte forma: 

ClassificaçãoRecuperaçãoOrigem Reciclagem

Origem: Refugos provenientes de residências, escolas ou fábricas.

Recuperação: Coleta e transporte dos resíduos, realizados por empresas públicas ou priva-
das dedicadas a isto.

Plantas de classificação ou separação: São locais onde são classificados os resíduos e se-
parados os que podem ser reciclados dos que não podem.

Usina de reciclagem final: São locais onde finalmente se reciclam os resíduos, já separa-
dos, como por exemplo: os papéis e papelões são recliclados nas indústrias de papel, 
que fazem novos papéis ou objetos de papel ou papelão; por outro lado, os plásticos são 
reclicados  nos plastiqueiros de fábricas de embalagens ou embrulhos. Igualmente, os re-
fugos orgânicos podem ser utilizados novamente para transformar-se em fonte de energia 
e produzir biogás.
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Fatos e Ações

Actividade 3

• Diante de cada fato, proponha uma ação para reduzir, reutilizar ou reciclar.
   Damos dois exemplos.

• Reúna outras situações que você tenha observado no dia a dia e proponha mais 
   ações.
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Fatos

Ainda são usados sacos de plástico nos 
supermercados ou lojas.

A cada ano, são cortadasmuitas 
árvores para fazer papel novo.

As garrafas de plástico ou latas demoram 
muito tempo para decompor-se.

Alguns brinquedos vêm em embrulhos 
demasiado grandes.

Temos roupas em bom estado que já 
não utilizamos.

Ações

Utilizar bolsas de pano, reduz o 
consumo de sacos de plastico.

Os papéis utilizados só de um 
lado podem ser reutilizados.

u A reciclagem com criatividade é mais divertida

 Como já vimos, existem muitas formas de reciclar, mas cada vez são inventa-
das formas novas e mais criativas de poder utilizar os refugos. É parte do ser huma-
no sermos imaginativos e criativos, por isso temos que aproveitar essa capacidade 
e pensar de forma criativa. A importância da reciclagem criativa é a possibilidade 
de transformar o lixo em objetos bonitos e úteis que permitam ao ser humano ajudar 
o planeta e a si mesmo a viver melhor. 

 Muitos artistas, designers e inventores viram no lixo uma fonte de recursos 
para as suas criações e colocaram mãos à obra, alcançando resultados fantásticos.  
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u ¿O que podemos fazer com os refugos que queremos aproveitar na nossa
    comunidade educativa de forma criativa?

Uma bolsa de plástico tem um tempo de 
utilização médio entre 12 e 20 minutos, por 
outro lado, pode demorar entre 15 a 1.000 
anos para decompor-se.

Você sabia que…

Depois de separar e lavar os refugos (garrafas, latas, embalagens, etc.) ele po-
dem ser aproveitados na comunidade, estabelecendo-se um ponto de armaze-
namento para utilizá-los depois.

Igualmente, alguns produtos recuperados, como garrafas plásticas, tábuas de 
madeira, caixas de ovos e rolos de papel higiênico, entre outros, podem servir 
para a fabricação de objetos artesanais.

A matéria orgânica ou refugo de alimentos podem ser utilizados para a pre-
paração de adubo para as plantas, como o composto utilizado nas hortas 
orgânicas. 

A seguir, veremos três possibilidades de Reciclagem Criativa, será muito inte-
ressante!
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Reciclagem didática

 Na sua própria escola podem ser feitos muitos objetos no-
vos a partir de refugos que poderiam ser aproveitados no seu centro 
educativo. 

 Todos os dias são descartadas muitas garrafas de plástico, 
bolsas, latas, embalagens, etc. que são muito difíceis de decompor 
na natureza. Todos eles podem converter-se em material escolar ou 
brinquedos para o pátio que nos fariam passar as horas na escola 
de uma forma mais divertida. 

 Existem muitas escolas que têm a possibilidade de organizar 
uma rede de reciclagem na qual tudo o que se reúne é utilizado 
para ser aproveitado como material ou mobiliário dentro da escola.

Materiais educativos com objetos reciclados

 Vários exemplos deste tipo de materiais podem ser jogos de 
memória com recortes de revistas, xadrez de rolos de papelão ou 
máquina de somar com tubos e recipientes plásticos. Também ba-
lanças, tabelas de contar ou quebra-cabeças. Todos feitos a partir 
de refugos como garrafas plásticas, latas, papelões, rolos de papel 
higiênico, tampas de garrafas, etc.

Mobiliário escolar com reciclagem

 É possível colocar em marcha a criatividade para criar mobi-
liário útil para toda a escola. Neste parágrafo, podemos dar como 
exemplos cestos de papel ou lixeiras feitas de garrafas plásticas 
unidas, vasos de plantas de rodas de carro ou de latas de tinta, 
mesas para o pátio de caixotes de verduras ou murais informativos 
de papelão e madeira. Também lapiseiras para guardar os lápis, 
tesouras, pincéis, etc. 

Brinquedos para o pátio

 Muitos deles são feitos pensando nos mais jovens da esco-
la. Fazer brinquedos pode ser muito divertido, como, por exemplo, 
marionetes de meias ou piões feitos de tampas de recipientes, pás 
e baldes para brincar com terra, carros de papelão e pistas para 
fazer percursos. Existem muitas ideias que você pode inventar com 
criatividade. 
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Máquina 
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Contentores          

Mural de info

Porta-lápis
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Marionetes de meias recicladas

Actividade 4

Para fazer esta atividade, formamos pequenos grupos de colegas.

Antes de começar, escolhemos um conto que queremos contar com as marionetes. 

	

Materiais
3 Meias sem par
3 Botões soltos ou tampas de garrafa
3 Sacos de plástico 

Instruções gerais
Para começar, formamos pequenos grupos de quatro ou seis membros. 

Todos juntos devem escolher um conto ou estória curta para encenar com as marionetes 
recicladas. Pode ser um conto tradicional, novo ou inventado pelo seu próprio grupo. 

Os personagens serão as marionetes que cada um dos membros do grupo irá ela-
borar.

Podem acrescentar um cenário feito de objetos de reciclagem para ambientar a his-
tória e acompanhar as marionetes.

3

3

3

3

A marionete
Na parte da base do pé de meia, cole um pedaço de cartolina com forma oval para 
formar a boca.

Enfie a mão dentro e ponha a meia como se fosse uma marionete.

Pense e decida onde colocar os olhos, cabelo, orelhas, nariz e outros elementos que 
caracterizem o personagem que a sua marionete representa. 

Com a lã ou com sacos recortados em tiras, você pode fazer o cabelo.

Utilizando as tampas de garrafas ou os botões, você pode fazer os olhos.

Os restos de papelão, pano ou papel podem ser utilizados para fazer as orelhas, 
nariz ou outras características. 

Quando todas as marionetes estiverem prontas, ensaie a estória com o seu grupo.

Apresente o conto para todos os seus colegas, assim todos os grupos vão compartil-
har a sua história. 

Divirta-se com as sessões de teatro reciclado!

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 Fios ou restos de lã
3 Agulha grossa de lã
3 Cola



  u Tutorial de marionete caixa de leite: 
    https://www.youtube.com/watch?v=bhRdgHqr5e8

  u Tutorial de marionetes de meias:
    https://www.youtube.com/watch?v=9U2HGmIZpYA
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Pesquisar materiais reciclados

Actividade 5

• Pesquise com o seu grupo sobre os materiais reciclados utilizados para fazer móveis.

 Que tipos de móveis são feitos com material reciclado?

 Quais são os refugos utilizados?

• Descreva o processo de construção do móvel de forma simples desde da coleta
   dos refugos.

• Desenhem juntos o processo e o móvel pronto. 

• Façam uma pequena exposição do seu trabalho.

Recursos na webwww



u Processo de fabricação de móveis de aglomerado:
      https://www.youtube.comwatch?v=EG6FbHGrR0s&list=PLEhG7NI2xW6kRaa4dlVzwab_iI1oCgJu7

As embalagens tipo tetra-brik podem 
ser recicladas todas juntas. As emba-
lagens são trituradas, obtendo-se um 
granulado que ao ser aquecido e com-
pactado com uma prensa leva a que o 
plástico derreta e se una aos demais 
componentes, formando uma placa de 
um produto semelhante ao aglomera-
do de madeira, denominado Tectan, 
com o qual se fabricam de pisos até 
móveis.

Você sabia que…
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u Compilação de móveis feitos com material reciclado:
      https://www.youtube.com/watch?v=FBGAsC3uvJ0

Tectan

Recursos na webwww
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 O esporte também 
pode ser sustentável, é ques-
tão de ser original. A regra 
dos 3Rs, reduzir, reutilizar e 
reciclar, pode aplicar-se em to-
dos os âmbitos da vida diária e 
profissional. É muito importante 
manter o compromisso com o 
meio ambiente no esporte já que 
um dos seus objetivos é manter 
uma vida saudável e reciclar nos 
ajuda nos ajuda a cumprir isso. 
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 Se quisermos mencionar alguns exemplos de sustentabilidade no esporte, recordamos 
os Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde foram aplicados  os 3Rs, contando com instalações 
sustentáveis, comida ecológica e também medalhas feitas com produtos reciclados, livres de 
elementos tóxicos. 

 O ouro utilizado pela Casa da Moeda brasileira foi extraído sem utilizar mercúrio. 
As medalhas de prata e bronze foram elaboradas com 30% de material reciclado. Parte da 
prata foi conseguida através da reciclagem de placas de raios X, peças de carros e espelhos, 
enquanto que o cobre utilizado para os prêmios de bronze vem em parte de materiais de 
refugo da Casa da Moeda. As fitas das medalhas também foram feitas de plástico reciclado 
de garrafas, compradas de uma associação de catadores de plástico para reciclar. Até mes-
mo as caixas das medalhas são feitas de madeira de freijó vinda de bosques com manuseio 
ambiental sustentável e socialmente responsável.

 Muitas ideias com criatividade permitem-nos reciclar materiais de refugo para a prá-
tica esportiva ou recreativa. Como por exemplo, a utilização de pesos feitos com pneus em 
desuso, construção de pavimento para pistas de atletismo realizadas com borracha reciclada 
ou a utilização desta na forma de aparas, para preencher sacos de boxe.

 No nosso ambiente mais próximo, podemos construir material esportivo fazendo bo-
las com meias velhas, jogo de boliche com garrafas vazias, corrida de obstáculos com 
caixas de papelão ou tambores de plástico, tacos de hóquei reciclados, entre outras ideias. 
 
 Temos apenas que colocar em marcha a criatividade e a vontade de participar do 
cuidado com o meio ambiente. Pensando sempre em viver num ambiente limpo e livre de 
poluição, pensaremos várias formas de aproveitar o lixo. O esporte necessita da sua ajuda. 

Reciclagem esportiva
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Abordagem criativa

Actividade 6

• Realizamos um jogo individual de encestar uma bola de papel alumínio num tubo 
de papelão ou rolo de papel higiênico.
• Jogaremos de enfiar a bola de diferentes maneiras, como por exemplo, com a 
mão direta, em seguida com a esquerda, com um olho tampado, com os olhos 
fechados, etc.

Materiais
3 Um tubo de papelão ou um rolo de papel higiênico.
3 Um papel retangular para decorar o tubo
3 Cola 
3 Lápis de cor
3 Um pedaço de corda ou barbante com cerca de 10 ou 15 cm.
3 Um pedaço de papel de alumínio 
3 Um estilete para perfurar

Instruções
Pinte e decore o papel que cobrirá o tubo de papelão. 

Cole a decoração sobre o rolo de papel higiênico.

Peça ajuda ao seu/sua professor/a para fazer um furo na borda do 
tubo. Não deve ser feito demasiado perto da borda para que não 
rompa.

Passe o cordão pelo furo e faça um nó para que não se solte.

Na outra extremidade do cordão, amarre o papel de alumínio até a 
metade, com as bordas formando uma bola o mais redonda possível. 

Pegue o tubo com um mão e coloque a outra atrás das costas. 

Impulsione com o movimento da sua mão, braço e pulso para que a 
bola entre no tubo.

Coloque-se à prova e invente novas formas de encestar a bola. 

Colocar a bola no buraco!

3

3

3

3

3

3

3

3

3

23



23

Corrida de obstáculos com refugos

Actividade 7

• Em grupos de seis ou sete colegas (todos devem ter a mesma quantidade de
   participantes) devem construir uma pista de obstáculos com refugo como, por
   exemplo: caixas, garrafas de plástico, sacos de lixo, pneus velhos, cordas, pilhas
   de jornais ou papéis velhos, etc.

• Trocam-se os circuitos entre os grupos para organizar uma corrida por grupo.

Materiais
3 Todo o tipo de materiais de refugo como, por exemplo: caixas de papelão,
   garrafas, sacos de lixo, papel de jornal, cadeiras velhas, pedaços de madeira, 
   objetos de plástico, pneus velhos, cordas, elásticos, etc. 
3 Corda ou giz para separar as pistas de cada grupo.
3 Espaço aberto para instalar os circuitos.

Instruções
Cada grupo organiza a sua própria pista de obstáculos com os materiais de refu-
go que conseguiram reunir. 

Numa linha reta coloca-se uma pista ao lado da outra, com um ponto de partida 
e uma meta comum para  todas as equipes.

Marca-se com giz, corda ou fita adesiva de papel a separação entre uma pista ou 
circuito do outro. 

Quando todos estiverem instalados, trocam-se os circuitos e fazem uma corrida 
por equipe.

Todos os membros do grupo devem passar pelo circuito de obstáculos.

A equipe que termine antes será a vencedora, cumprimentando todos com respeito.

Pode trocar-se as pistas por sorteio e voltar a fazer outras corridas. 

Recicle o esporte!

3

3

3

3

3

3

3

3
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Há alguns anos, a Nike utiliza para a 
fabricação das suas camisetas e alguns 
tênis  esportivos, um tipo de poliéster 
que se faz a partir da reciclagem de ga-
rrafas de plástico. Para a fabricação de 
uma camiseta esportiva deste estilo, 
são necessárias, pelo menos, umas 18 
garrafas recicladas.

Você sabia que…

	

	

Corrida de obstáculos com refugos                           

 Pesos de pneus 

Abordagem criativa                               



7

 El arte A arte de 
reciclar nos convida-a ima-
ginar e criar objetos bonitos 
que agradem à vista e pos-
sam proporcionar momentos 

26

divertidos. Assim, os objetos de refugo são úteis para criar arte e desfrutar dela 
com os nossos amigos. 

 Há algum tempo, os artistas e designers aproveitaram os resíduos para 
elaborar objetos de arte, como, por exemplo, esculturas, colagens, artesanatos, 
móveis e instrumentos musicais. É a experiência da orquestra de música de Ca-
teura do Paraguai que se dedica a fazer música com instrumentos feitos com 
refugos. Para eles, o lixo converteu-se em elementos muito valiosos e um meio de 
expressão, tendo a oportunidade de dar concertos em muitas partes do mundo e 
de mostrar a sua música de reciclagem. 

Reciclagem artística

 Favio Chávez, o impulsionador e diretor da Or-
questra de Instrumentos Reciclados de Cateura, é técni-
co de meio ambiente. Um dia, faz 10 anos, chegou à 
Cateura, onde existe um aterro sanitário do Paraguai. 
Começou a trabalhar com a comunidade que lá vive 
do lixo dos outros, os chamados “catadores”. O seu ob-
jetivo, pensava ele, era orientar um projeto de coleta 
seletiva de lixo com eles. Mas, imediatamente,percebeu 
que podia aproveitar a grande habilidade da própria 
comunidade para reutilizar as coisas do aterro sanitário. 
Para eles é habitual fazer uma casa, brinquedos, roupa 
e muitas outras coisas com o lixo. 



 Em conjunto com o diretor da orquestra, um artesão da comunidade, 
começou com latas, tambores, calhas de água, chaves, pedaços de madeira 
e até garfos entre muitas outras coisas, a dar forma a violoncelos, violões, 
violinos, saxofones.  Atualmente, existe uma oficina em Cateura que fabrica 
instrumentos de percussão e corda, enquanto os instrumentos de sopro são 
produzidos por um velho maestro que, ao conhecer a estória da orquestra, 
ofereceu a sua ajuda e começou a experimentar com materiais reciclados.

23
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 Também é o caso do grupo musical 
educativo Latín latas, que faz música utilizan-
do refugos. Em concertos educativos, difun-
dem a ideia de aproveitar o lixo e mostrar 
que a música também pode reciclar o nos-
so planeta. Este projeto, que hoje é realida-
de, começou há quatro anos com Andrea 
Defrancisco, cantor do conjunto. Embora 
reconheçam que não são os primeiros que 
começaram com este conceito, garantem que 
a diferença entre eles e outros grupos é que 
procuram, através das suas letras e materiais, transmitir uma mensagem 
ecológica, ambiental. Para transmitir a sua mensagem oferecem oficinas 
para que desde os mais jovens até adultos aprendam como reciclar e re-
utilizar os materiais e transformar o que se considera como lixo em instru-
mentos musicais. Estas atividades são lideradas por David, que afirma que 
também oferecem tutoriais no YouTube para que as pessoas saibam como 
é este processo.
  

A arte é uma fonte de ideias que expressam os nossos 
sentimentos e reciclar e reutilizar para evitar jogar mais 
lixo é uma forma de cuidar do nosso planeta, o ambiente 
onde vivemos. Podemos fazer um mundo melhor com a sua 
ajuda. 
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Música Recreativa

Actividade 8

• Unimo-nos em grupos musicais para criar com os refugos. 
• É o momento de sermos criativos e utilizar o lixo para elaborar os nossos próprios 
   instrumentos. Cada membro do grupo escolherá um instrumento musical para fabricar. 
• Em cada grupo deverá existir instrumentos de percussão, de corda e de sopro. 
• Já vimos a experiência de outros meninos/as que desfrutam da música com materiais 
   de refugo, agora cabe a você. 

Materiais
3 Latas, recipientes de plástico, garrafas de plástico, etc. 
3 Cordas
3 Fita adesiva
3 Tampas de garrafas

Instruções
Encher os recipientes com diversos elementos para que soem com diferentes inten-
sidades.

Decorar com cordas e fitas adesivas para que o enchimento não saia.

3

3
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Sugestão de instrumentos: 

Percussão
Sugestões: Latas cheias com tampas, latas com tampa 
e baqueta para bater, garrafas cheias de pedras ou 
sementes.

Corda
Sugestão: Violão de prato de papelão, caixa com 
elásticos. 

Materiais
3 Prato de papelão
3 Pedaço de papelão ou madeira estreita
3 Elásticos ou borrachas de plástico
3 Tesouras 

	

	



Instruções
Decorar o prato de papelão como um violão.
Cole o pedaço de papelão em forma de braço de guitarra e desenhe a sua forma.
Prenda os elásticos desde da base até o braço de forma que fiquem como se fos-
sem cordas, evite que fique demasiado esticado.
Se quiser fazer uma caixa com cordas, feche a caixa com fita adesiva.
Desenhe um circulo no centro e recorte.
Coloque os elásticos em torno da caixa tendo cuidado para ficarem sobre o furo. 

3

3

3

3

3

3

Materiais
3 Funil velho ou bocal de uma garrafa
3 Fita adesiva 
3 Pedaço de mangueira

Instruções
Cole o funil ou o bocal da garrafa cortada na mangueira com a fita adesiva.

Verifique que fica unido e não sai ar das bordas
Decore com cordas, pintura ou cintas.

• Escolham uma canção para acompanhar com os instrumentos que criaram. 
• Cada grupo mostrará a sua canção. 

Vamos tocar!

3

3

3

 Sopro
Sugestão: Trompa, trompete, corneta, com garrafa 
cortada e mangueira ou tubo de plástico. 
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u Vídeo sobre a Orquestra de música de Cateura:  
    https://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI

u Vídeo musical ao vivo do grupo Latin latas: 
    https://www.youtube.com/watch?v=q0WP0MkGIKo

	

Recursos na webwww
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Fantasia-arte reciclada

Actividade 9

Organizamos um desfile de fantasias com o grupo inteiro. 

Elabore a sua fantasia:
• Em primeiro lugar, reúna os materiais de refugo que temos em casa.
• Pense como podemos utilizá-los para organizar a sua fantasia.
• Elabore a sua própria fantasia criativa a partir desses refugos. 

30

Mostre a sua fantasia:
• Façam um desfile de cada fantasia para todos os colegas da turma ou da escola. 
• Tire uma fotografia com a fantasia.
• Todas as fotografias serão colocadas num álbum itinerante que todos podem levar 
   para casa e trazer.

u Exemplos de fantasias com material reciclado:
      https://www.youtube.com/watch?v=Nb7L6QLmeG4

Várias experiências cientí-
ficas determinaram que as 
plantas crescem mais e mais 
fortes com a música. Numa 
experiência com vários tipos 
de música, as que cresceram 
mais foram as expostas à mú-
sica Rock Metal.
Mais energia musical!

Você sabia que…

	

Recursos na webwww
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Mais ideias criativas para compartilhar

Actividade 10

Já vimos como podemos encontrar formas de criar novos objetos úteis e bonitos com 
os nossos refugos.

• Para praticar com mais ideias e se pretender realizar os seus próprios projetos de 
   reciclagem criativa em casa. 

31
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Pense em 3 formas de reciclar criativamente sacos de plástico

Invente 3 maneiras de reciclar criativamente camisetas velhas



Pense em 3 coisas divertidas que você pode fazer com papel reciclado
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• Escolha uma delas para realizar em casa com a sua família. 
• Recicle o material de refugo que necessitar junto com vizinhos, amigos r familiares e 
   ponha mãos à obra!

 

 u Cesta de garrafa com saco de plástico reciclado:
       https://www.youtube.com/watch?v=8xmzZTimvi8

 u Fitas de cabelo com camisetas recicladas:
       https://www.youtube.com/watch?v=f5L7Fb6BUvc

 u Enfeites de natal com papel reciclado:
       https://www.youtube.com/watch?v=kpj7SE8p2m4

Ânimo e comece a criar!

Recursos na webwww



RESUMO DO PROJETO E BASES DO CONCURSO
“RECICLAGEM CRIATIVA”

 Para colocar em marcha o projeto “Em torno da América Latina 2017”, 
a Veolia (Proativa Meio Ambiente) e a OEI uniram-se novamente, convencidas 
de que o trabalho conjunto realizado a cada ano contribuiu para a formação 
de estudantes mais comprometidos e conscientes da importância do cuidado e 
proteção do meio ambiente.  

 Com este material educativo pretendemos que juntos seja possível seguir 
avançando na aprendizagem da educação ambiental, construindo, a partir de 
hoje, um futuro de desenvolvimento mais sustentável e em harmonia com a natu-
reza. 

 Este ano aprofundaremos o tema da RECICLAGEM e as diferentes formas 
de realizá-la de uma forma responsável, útil e criativa. Através de um caderno 
de atividades, os estudantes podem aprender e motivar-se a pesquisar sobre a 
reciclagem em três áreas interessantes: a reciclagem didática, a reciclagem es-
portiva e a reciclagem artística. Junto com este caderno encontra-se um guia de 
sugestões metodológicas para os docentes que compartilhem este projeto com os 
estudantes.

 Aqueles que se juntam ao nosso projeto podem participar de um concurso 
em que os alunos, com o apoio dos seus professores e da sua família, elaborem 
um desenho que represente um dos projetos de reciclagem criativa de que parti-
ciparam. 

 Os estudantes selecionados e os seus professores recebem um prêmio e 
reconhecimento das melhores propostas de desenhos de materiais reciclados. 

 Esperamos que esta experiência seja muito satisfatória e divertida para 
todos, compartilhando os conhecimentos e conteúdos apresentados no material 
educativo sobre a reciclagem criativa, como uma das melhores formas de cuida-
do e proteção do nosso meio ambiente. Os meninos e meninas poderão desfrutar 
e aprender ao mesmo tempo; é por isso que convidamos vocês a participar deste 
projeto conjunto com muito entusiasmo. 

 Muita sorte… Esperamos por vocês!



 Compartilhamos muitas experiências através das atividades propostas na 
Caderneta do estudante. Agora, convidamos você a incentivar os seus alunos 
a criar um desenho em formato A3 horizontal que represente um dos projetos 
de Reciclagem criativa que tenha feito durante o trabalho com as atividades.  A 
seguir, os meninos e meninas que queiram poderão participar do concurso da 
seguinte forma:

1.º Escolher um dos projetos de reciclagem criativa:
Recordar os projetos de reciclagem criativa de que participaram. Pensar nos 
diferentes temas tratados sobre o cuidado do meio ambiente, a importância do 
tratamento adequado dos resíduos e as possibilidades de utilização dos refugos 
para criar novos produtos. Escolher o que mais o motivou a participar. 

2.º Realizar um desenho que ilustre o projeto escolhido:
Os meninos e meninas participantes deverão realizar um desenho que mostre 
de forma clara e criativa o projeto de reciclagem criativa escolhido. Fazendo o 
desenho, participando do projeto de reciclagem ou elaborando-o. 

3.º O prêmio do concurso:
O vencedor ou vencedora desfrutará de uma viagem a Argentina com o/a pro-
fessor/a com a expressa autorização dos pais do/a estudante. A viagem contará 
com atividades divertidas relacionadas com o tema da reciclagem criativa. 

 Os participantes, devem recortar a etiqueta da página seguinte e preen-
chê-la com os dados e assinaturas correspondentes, para enviar junto com o Des-
enho realizado, antes da data limite, segundo o calendário que o responsável de 
referência da sua localidade tenha informado. 

 Para qualquer pergunta que pretenda fazer ou para consultar o regula-
mento do concurso, pode entrar em contato com a pessoa responsável de referên-
cia no seu país.

COMO PARTICIPAR DO CONCURSO “RECICLAGEM CRIATIVA”



Nome aluno/a participante:……………………………………………................................…………….....

Nome da instituição, colégio ou escola:……………………………………………..............…………….......

Nº de identificação junto ao Ministério de Educação ……………………………...............……………......

Classe/Turma:…………………….. Nome do professor:……………………………….........……………......

Endereço completo:…………................………………………........................................……………......

CEP: ……………………………. Cidade:…………………………………….......................……………......

País:………………………………................................................................................…………….......

Data de inscrição no concurso:……………………………………….................................……………......

Declaro que temos conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas e o regulamento do concurso.

Assinatura do aluno/participante:……………………………………...............................…………….......

Nome e assinatura do Diretor:……………………………………......................................……………......





REGULAMENTO DO CONCURSO INTER-
NACIONAL DE VEOLIA / PROACTIVA 
MEDIO AMBIENTE E OEI “EM TORNO DA 
AMÉRICA LATINA 2017”. 

Expõe-se previamente o seguinte: 

ARTIGO I

Veolia/Proactiva Medio Ambiente, (doravante 
“VEOLIA/PROACTIVA”) e a Organização 
de Estados Ibero-americanos para a Educação, 
Ciência e Cultura (doravante “OEI”) propõe 
às turmas de crianças de 10 a 11 anos a par-
ticipação num Concurso (doravante “O Con-
curso”) intitulado “Participar do concurso Em 
torno da América Latina 2017”. O propósito 
deste Concurso é sensibilizar e conscientizar a 
comunidade educativa sobre a importância do 
tratamento adequado dos resíduos através do 
tema de reciclagem criativa, para ajudar com 
isso a conscientização para a proteção do meio 
ambiente e a sustentabilidade. 

Este Concurso será organizado em nível latino 
americano em 6 países da América Latina.

ARTIGO II

Neste contexto, as turmas das escolas (dora-
vante “a Escola”) selecionadas podem partici-
par do Concurso, realizando uma atividade de 
expressão: 

- Como atividade de participação, cada criança 
deve realizar um desenho (doravante “o Desen-
ho”) que represente a sua participação num dos 
projetos de reciclagem criativa proposto no ma-
terial educativo. O desenho deve ocupar toda 
a folha (formato A3 na horizontal) e conter a 
maior quantidade de detalhes possível.

ARTIGO III

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

ARTIGO IV

A Escola aceita participar do Concurso lati-
no-americano em torno da reciclagem criativa 
destinada à sensibilização pela proteção e cui-
dado do meio ambiente proposto por VEOLIA/
PROACTIVA e OEI.

ARTIGO V

O objetivo deste Concurso é despertar o in-
teresse e a sensibilidade em torno dos temas 
que afetam o meio ambiente e que estão dire-
tamente relacionados com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, a redução da poluição 

através do tratamento adequado dos resíduos 
e, em geral, o cuidado e proteção do planeta 
e dos seres vivos. Com uma reflexão coletiva 
coordenada em sala de aula pelos professores e 
sob a sua inteira responsabilidade, pretende-se 
colocar em marcha diferentes projetos em torno 
do tema do tratamento adequado dos resíduos e 
da criatividade na reciclagem dos resíduos, que 
os estudantes têm ao seu alcance. É de grande 
importância que, através da execução dos pro-
jetos, se incentive a participação dos meninos 
e meninas na divulgação destes temas de inte-
resse coletivo e na sua própria conscientização. 
Os professores podem apoiar-se no material 
pedagógico que VEOLIA/PROACTIVA e OEI 
fornecem às escolas que o solicitaram.

ARTIGO VI

Com este fim, as turmas participantes receberão 
da  VEOLIA/PROACTIVA e da OEI o material 
pedagógico de apoio: 

- Uma Caderneta de estudante que contém in-
formações sobre temas de educação ambiental 
e, ao mesmo tempo, atividades para desenvol-
ver os diferentes temas e projetos de reciclagem 
criativa.

- Um guia do docente destinado aos professores 
com o fim de acompanhar os estudantes na re-
flexão dos temas das atividades e na criação dos 
seus próprios projetos.

ARTIGO VII

O regulamento deste Concurso está depositado 
e à disposição dos participantes nos Sites dos 
Municípios ou Autarquias, da OEI, dos Minis-
térios da Educação, bem como, nos escritórios 
da OEI e nas representações da Veolia/Proacti-
va na América Latina.

ARTIGO VIII

As turmas participantes estão convidadas a 
enviar o seu Projeto para a representação da 
Proactiva no seu país, sendo indispensável o 
carimbo dos correios ou a data de recepção.

ARTIGO IX

Um Juri nacional em cada cidade, composto 
por autoridades locais e um representante da 
VEOLIA/PROACTIVA e da OEI, estará enca-
rregado de selecionar “o Desenho” vencedor.

ARTIGO X

O/A aluno/a vencedor/a recebe como prêmio 
uma viagem a Argentina, acompanhado/a pe-
lo/a seu/sua professor/a e legalmente autori-
zado/a pelos seus pais, onde será realizado um 

passeio turístico de interesse educativo. Além 
disso, a Escola da qual procede o aluno vence-
dor, recebe também um prêmio que será especi-
ficado em cada um dos países participantes. O 
evento de premiação está sujeito a confirmação 
por parte da VEOLIA/PROACTIVA e OEI. 

ARTIGO XI

A VEOLIA/PROACTIVA e a OEI comprome-
tem-se expressamente a não ceder a terceiros 
os dados dos estabelecimentos escolares, dos 
professores e dos alunos que participem do 
Concurso.

ARTIGO XII

A Escola compromete-se a tomar todas as me-
didas necessárias para que os alunos candidatos 
ao Concurso estejam devidamente autorizados 
pelos pais ou tutores legais para participar da 
campanha, bem como a serem retratados em 
reportagens, fotografias e vídeos que podem 
ser utilizados pela VEOLIA/PROACTIVA e 
a OEI para fins promocionais, comerciais ou 
publicitários. Devem ser entregues à VEOLIA/
PROACTIVA e OEI as autorizações de uso de 
direito de imagens de todos os alunos partici-
pantes, devidamente assinadas pelos seus pais.

Além disso, será de exclusiva responsabilidade 
da Escola e/ou dos Representantes a obtenção 
de documentos, vistos, autorizações para os 
menores de idade, a favor do acompanhante 
maior de idade, e de toda a outra documentação 
necessária para sair do país de origem e entrar 
no país de destino.

ARTIGO XIII

“O Desenho” é propriedade da VEOLIA/
PROACTIVA e OEI. Neste sentido, a VEO-
LIA/PROACTIVA e a OEI reservam-se todos 
os direitos de reprodução, de representação e 
de adaptação para todo o mundo, para qualquer 
destino e, em especial, com fins promocionais, 
comerciais ou publicitários, em todos os supor-
tes (e, em especial, papel, digital ou audiovi-
sual) e/ou modos de comunicação, qualquer 
que seja a tecnologia, conhecida ou desconhe-
cida até à data, e, em especial, informática e au-
diovisual, com a mesma duração que os direitos 
de autor relativos ao Desenho segundo as dis-
posições internacionais ou os acordos vigentes. 
O Desenho será mencionado como realizado 
pela Escola que o enviou.

ARTIGO XIV

O presente regulamento está submetido à legis-
lação vigente. A participação no Concurso “Em 
torno da América Latina 2017” implica a sua 
aceitação integral e sem reservas.



www.facebook.com/AlrededordeIberoamerica     www.alrededordeiberoamerica.org.


