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Ciências – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Título: Por que reciclar? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos discutem questões relacionadas ao lixo que a sociedade 

moderna produz: a grande quantidade produzida, os materiais que o compõem, o consumismo e o uso 

desenfreado de recursos naturais, a perspectiva de reciclagem dos materiais descartados, as dificulda-

des na implementação da coleta seletiva. Ao final, os alunos serão convidados a escrever sínteses que 

expliquem a importância da reciclagem dos materiais que vão para o lixo. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte ade-

quado e ampliação de hábitos de reutilização e de reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou 

na vida cotidiana. 

Explicar o que é coleta seletiva de lixo. 

Reconhecer a importância da reciclagem do lixo como maneira de diminuir a exploração de 

recursos naturais. 

Reconhecer os diferentes materiais – plástico, papel, metais (alumínio), vidro, etc. - presentes 

no lixo. 

Sugerir formas de implementar a reciclagem. 

Analisar as embalagens de diferentes produtos do dia a dia e concluir se são recicláveis ou não. 

Debater as dificuldades para se implementar a coleta seletiva de lixo. 

Reconhecer que a reciclagem pode ser fonte de renda e emprego. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Material bibliográfico sobre lixo e reciclagem: entrevistas, matérias jornalísticas, informes 
sobre a coleta seletiva, artigos e ensaios sobre o lixo na sociedade moderna, etc. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em grande grupo e em duplas.  

1ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração 

Organize uma roda de conversa no centro da qual você pode colocar material bibliográfico 

sobre lixo e reciclagem, como entrevistas, matérias jornalísticas, informes sobre a coleta seletiva, arti-

gos e ensaios, etc. 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas e solicite a cada aluno que selecione um material que lhe tenha 

chamado a atenção e compartilhe com os colegas a sua opinião inicial: “Por que eu gostaria de ler esse 

texto?”; “O que acho que vou aprender com ele?”. 

3ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Convide cada uma das duplas a ler um ou dois dos textos que selecionaram. Antes da leitura, 

porém, os alunos deverão montar um quadro com três colunas: na primeira, redigem as perguntas que 

devem ser respondidas a partir da leitura, por exemplo, (1) Para onde vai o lixo que produzimos?, (2) 

O que é coleta seletiva?, (3) O que é reciclagem?; na segunda coluna, eles escrevem as possíveis res-

postas a essas perguntas antes de ler o texto. A terceira coluna deve permanecer em branco nesse 

momento. 

4ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Por fim, os alunos devem ler os textos selecionados, indicando as passagens que trazem infor-

mações que os ajudarão a responder às questões propostas. De posse dessas informações, eles devem 

preencher a terceira coluna do quadro com as respostas obtidas com a leitura dos textos. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: proponha aos alunos que procurem em dicionários o significado das palavras 

reciclagem e reciclar.  

As crianças podem ser convidadas a juntar embalagens que contenham símbolos relacionados 

à reciclagem. Elas deverão levar essas embalagens para compartilhar com os colegas na aula seguinte. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em grande grupo. 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração  

Os alunos podem expor no mural da turma o material obtido nas pesquisas que fizeram como 

tarefa de casa. Você pode pedir a cada aluno que fale sobre a embalagem que trouxe e o que acha que 

significa o símbolo nela contido. 

2ª atividade: atividade em grande grupo com 20 minutos de duração  

Incentive o debate: “Quem costuma identificar os símbolos de reciclado e reciclável nas em-

balagens dos produtos do supermercado?”; ”A presença desses símbolos pode ser um critério para 

escolhermos os produtos na hora das compras?”; “Você se lembra de já ter preferido comprar um 

produto somente por ter observado esse símbolo na embalagem?”. 

3ª atividade: atividade individual com 15 minutos de duração 

Você pode propor aos alunos uma atividade de síntese: “Vamos escrever um artigo sobre re-

ciclagem?”. Oriente-os a utilizar o material bibliográfico que exploraram na aula anterior como “maté-

ria-prima” para o texto que irão escrever. O texto deve claramente oferecer respostas a duas questões: 

O que é reciclagem do lixo?; Por que a reciclagem do lixo é importante? 

Dicas e atividades complementares 

Durante o debate, sugira aos alunos que se coloquem diante de um “dilema”: “Ao comparar 

duas marcas de um mesmo produto que pretende comprar, você verifica que um deles tem o símbolo 

de reciclável na embalagem e o outro, não. O mais caro é aquele com o símbolo. Qual produto você 

compraria?”. 

Os alunos podem expor no mural da turma os textos que produziram. Incentive-os a comple-

mentar suas criações em casa, fazendo desenhos ou selecionando imagens para a matéria. 

Aferição de aprendizagem 

Convide os alunos a fazer papel reciclado. O papel já utilizado pode ser moído em um liquidi-

ficador, com um pouco de água e cola para fazer uma pasta. Depois de pronta, a “pasta de papel” 

deverá ser esticada na forma de folhas de papel, prensada e, finalmente, ficar exposta para secagem. 

Durante a atividade, converse com a turma: “Por que é importante reciclar papel?”; “Poderíamos usar 

menos papel do que usamos normalmente?”.  

Aproveite a oportunidade para avaliar a clareza com que os alunos falam sobre o destino do 

lixo e argumentam sobre a importância da reciclagem. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Observe os símbolos abaixo. O que eles significam? 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

A     B 

   
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Ajude a compor um dicionário, explicando o significado dos termos abaixo. 

 

Coleta seletiva: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

 

 

Reciclagem: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
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3. Complete as frases abaixo. 

 

É importante reciclar porque ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

 

Para reciclar o lixo de casa, eu ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

Gabarito das questões 

1. O símbolo A significa que o produto em questão foi feito com algum tipo de material reciclado, 
ou seja, material que já foi utilizado anteriormente. O símbolo B significa que o material é 
reciclável, ou seja, que pode ser reciclado em um novo produto depois de usado. 

2. Espera-se que o aluno responda que a coleta seletiva é o processo de coleta do lixo separado 
por tipo de material, com o intuito de reciclá-lo. Ela viabiliza a reciclagem de alguns materiais, 
como o vidro, o plástico, o metal e o papel. A reciclagem é um conjunto de técnicas que rein-
troduz materiais descartados no ciclo produtivo a partir da separação e do reaproveitamento 
de matéria-prima, a qual é transformada, geralmente, por meio de processos industriais. 

3. Espera-se que o aluno cite em sua resposta que é importante reciclar não somente para “pou-
par” recursos naturais, mas também porque gera empregos, proporcionando o aumento da 
renda e da qualidade de vida de muitas pessoas que trabalham com lixo. 

 


