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GEOGRAFIA -  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Basse) 

 (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, 
reuso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 

Objeto de Conhecimento (conteúdo, conceito, processo) 

 Produção, circulação e consumo 

Aplicação/Fixação 

AULA 01 
 
1 - Leia: 
 

 

Sabemos que nosso planeta vem adoecendo a cada dia, 
aquecimento global, devastação de nossas florestas, poluição de 

nossas águas, falta de água... A destruição do meio ambiente é muito 
grave, pois significa a perda do controle climático da terra. Esse 

descontrole pode produzir inundações e secas, que provocam a morte 
de milhares de seres vivos. Muitos já ouviram falar de todos esses 
problemas e questionamos: "O que já fizemos para ajudar o meio 

ambiente”? 

 

  
1- 2 - Escreva com suas palavras o que você faz para preservar o meio ambiente: 
2-  

 

 

 

 

 
3 - Faça uma entrevista com seus familiares para descobrir se todos contribuem com o meio 
ambiente de algo forma. 
a. Qual é o tipo de lixo mais produzido dentro do seu ambiente? 
 

 

 
b. Qual é a embalagem do produto que mais consumimos? Qual é o destino dessa embalagem? 
 

 

 
c. O que mais desperdiçamos em nossa casa? 
 

 

 



AULA 02 

 
Ao separar o lixo que pode ser reciclado, estamos ajudando o meio ambiente. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm 

 
1 - Depois da entrevista que realizou com seus familiares na atividade anterior, escreva o que 
descobriu: 
 

 

 

 
2 - Quanto ao lixo mais produzido na sua casa, pesquise e responda: 
a. Qual é o tempo de decomposição desse material no meio ambiente? 
 

 
b. O que pode ser reaproveitado? Para quê? 
 

 
c. Devemos misturar o lixo ou separá-lo? Por quê? 
 

 
d. Na sua casa, você separa o material reciclável? 
 

 

QUE TAL APROVEITAR QUE ESTÁ EM CASA E ORGANIZAR UM LUGAR PARA 
SEPARAR OS MATERIAIS RECICLÁVEIS? VAMOS REAPROVEITAR UM MATERIAL 

RECICLÁVEL, CRIANDO UM BRINQUEDO MUITO DIVERTIDO? VEJA COMO 
FAZER UM BILBOQUÊ. PEÇA AJUDA DE UM ADULTO. 

 
Propor a confecção de brinquedos ou jogos utilizando embalagens que foram apontadas na Tabela  
 
Para construir um bilboquê, você vai precisar de: 

 1 garrafa pet descartável; 
 fita adesiva colorida (ou transparente); 
 barbante; 
 1 folha de jornal ou revista; 
 Tesoura 
 adesivos ou recortes para enfeitar. 

 
Como fazer 

 Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não machucar o dedo. ... 
 Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela, para deixá-la 

firme. 
 Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. 
 Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm


Ver mais em 
 Folha.com - Mapa do Brincar - Brincadeira - Bilboquê 
 mapadobrincar.folha.com.br › brincadeiras › construir › 175-bilboque 
 www2.uol.com.br/debate/1385/cidade/cidade23d.htm    

www.clicfilhos.com.br/site/display_materia.jsp?itulo=Lixo+que+vira+brinquedo 
 
AULA 03 

 
 

Você sabia? 
Os resíduos que produzimos podem ser divididos em duas categorias: úmido, que 
envolve restos de alimentação e resíduos de banheiro, e seco, englobando plástico, 
papel e papelão, vidro e metal, principalmente. Os resíduos secos, em geral, poderem 
ser reciclados, enquanto o úmido não pode, embora parte do material orgânico possa 
ser transformado em adubo. 

 
AGORA É COM VOCÊ! 

1 - Classifique os resíduos de acordo com seu tipo: 
 

GARRAFA PET - GUARDANAPO SUJO - LATA DE SARDINHA - FOLHETO DE 
SUPERMERCADO – COPO QUEBRADO - FILTRO DE CAFÉ - EMBALAGEM DE BALA - 

CASCA DE BANANA - CAIXINHA DE SUCO 

Resíduo seco Resíduo úmido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 - O que você e sua família podem fazer para diminuir a quantidade de lixo produzida? 
Elabore uma lista contendo as ações sugeridas. 
  

  

  

  

  

  

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/construir/175-bilboque
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/construir/175-bilboque
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/construir/175-bilboque
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/construir/175-bilboque
http://www2.uol.com.br/debate/1385/cidade/cidade23d.htm
http://www.clicfilhos.com.br/site/display_materia.jsp?itulo=Lixo+que+vira+brinquedo


 
3 - Veja a seguir, uma ideia muito interessante para reduzir resíduos de alimentos como 
cascas e outros. 
 

 
 


