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Bom dia pessoal!!! tenho algo sério 

a dizer!!! Os adultos não estão 

nos usando corretamente... 

jogando vidro em lixeira para 

plásticos, plásticos na lixeira de 

papel, está uma bagunça 

Esses dias eu estava 

reciclando meus papéis, aí 

senti uma dor, e adivinhem ?

Era vidro, colocaram no lugar 

ERRADO!!

Acredita que no meu 

tinha plástico ?

ABSURDO! !!!!

Então amigos, o que vocês 

acham que poderíamos 

fazer para melhorar essa 

situação ? ?

Tive uma idéia!!! Vamos 

começar a mudar a cabeça 

dos pequenos adultos, 

talvez com alguns joguinhos 

, ensinando aonde coloca 

cada tipo de lixo !!!

OTIMA IDÉIA!!!!!



DIAS DEPOIS, A LIXEIRA VERMELHA E TODOS OS SEUS COMPANHEIOS SE UNIRAM NA ESCOLA 

INFANTIL, ONDE CONVERSARAM COM AS CRIANÇAS SOBRE A FUNÇÃO DE CADA COR DAS LIXEIRAS 

Olá pessoal me chamo 

PETTY!!! sou a lixeira 

vermelha e represento a 

reciclagem de plástico, como 

por exemplo garrafas de 

guaraná, sacolas e canudinhos 

Oi pessoal sou a TINA, sou 

a lixeira verde e minha 

função é reciclar todos 

esses copos que a gente 

sempre acaba quebrando, 

não é mesmo ?

Olá pessoal eu sou o 

MARVIN, a lixeira 

amarela!!! eu sou 

responsável pela reciclagem 

de metais, como latinhas 

de refrigerante, papel 

alumínio e lata de molho de 

tomate 

Oi pessoal eu sou o EUCA, eu 

reciclo papel e papelão!!! Então 

sempre que forem jogar um 

papel já sabem!!! E LEMBREM-

SE TAMBÉM NÃO SE 

ESQUEÇAM DE LAVAR AS 

EMBALAGENS , ANTES DE 

DESCARTAR, PARA EVITAR 

ACÚMULO DE RESTOS  

BOM DIA ALUNOS !!!



1.	  LIGUE	  O	  LIXO	  ATÉ	  A	  SUA	  LIXEIRA	  CORRESPONDENTE:	  

AMARELO: MARVIN

VERMELHO: PETTY      

AZUL: EUCA

VERDE: TINA 



2.	  CAÇA	  PALAVRAS	  

Faça	  a	  coleta	  de	  lixo	  SELETIVA.

RECICLE produtos	  eletrônicos.

Todos	  somos	  responsáveis	  pela	  PRESERVAÇÃO do	  meio	  ambiente.

Os	  PLÁSTICOS devem	  ser	  jogados	  no	  lixo	  vermelho.

Os	  PAPÉIS devem	  ser	  jogados	  no	  lixo	  azul.

Alumínio	  e	  METAL devem	  ser	  jogados	  no	  lixo	  amarelo.

Os	  VIDROS devem	  ser	  reutilizados	  ou	  descartados	  no	  lixo	  verde.

DICAS	  ECOLÓGICAS

Todos deram dicas ecológicas, agora é sua vez. encontre as 
palavras que estavam em destaque no quadro abaixo: 



3.	  CRUZADINHA	  DA	  RECICLAGEM	  

DICAS !!!

1. NA	  LATA	  DE	  COR	  ________	  VOCÊ	  DESCARTA	  A	  FOLHA	  QUE	  VOC;E	  TIROU	  DO	  SEU	  CADERNO.

2. QUANDO	  VOCÊ	  FAZ	  A	  COLETA	  SELETIVA	  DOS	  MATERIAIS,	  VOC:E	  AJUDA	  A	  	  _______________.

3. SOU	  UM	  MATERIAL	  PERIGOSOS	  E	  FÁCIL	  DE	  QUEBRAR,	  MEU	  NOME	  É	  _________.

4. SOU	  USADO	  PARA	  FAZER	  COISAS	  COMO	  GRADES	  E	  PORTÕES,	  MEU	  NOME	  É	  ______________.

5. È MUITO	  IMPORTANTE	  ____________	  OS	  MATERIAIS	  PARA	  AJUDAR	  NOSSO	  PLANETA.

6. SOU	  USADO	  PARA	  FAZER,	  POR	  EXEMPLO,	  SACOLINHAS	  DE	  SUPERMERCADO,	  MEU	  NOME	  É	  ____________.

7. DENTRO	  DE	  MIM	  VOCÊ	  VAI	  ACHAR	  COISAS	  COOMO	  LATINHAS	  DE	  REFRIGERANTE,	  MINHA	  COR	  É	  ________.

8. AS	  FOLHAS	  DO	  SEU	  CADERNO	  SÃO	  FEITAS	  DE	  MIM!!!	  MEU	  NOME	  É	  ___________.

9. AS	  PESSOAS	  ME	  USAM	  PARA	  DESCARTAR	  SEUS	  COPO	  DE	  VIDRO	  QUEBRADOS,MINHA	  COR	  É	  O	  ___________.

10. EM	  MIM	  QUE	  VOCÊ	  PODE	  DESCARTAR	  SUAS	  EMBALAGENS	  DE	  BALA	  E	  SALGADINHOS	  ,	  MINHA	  COR	  É	  O	  ___________.



AGORA	  NOS	  QUEREMOS	  PROPOR	  UM	  DESAFIO	  PARA	  VOCÊS.	  AS	  ESTEIRAS	  ESTÃO	  LEVANDO	  LIXOS	  PARA	  AS	  

LIXEIRAS,	  E	  VOCÊS	  PRECISAM	  VERIFICAR	  SE	  OS	  OBJETOS	  ESTÃO	  INDO	  PARA	  AS	  LIXEIRAS	  CERTAS,	  BOA	  SORTE!!!




