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AUTOR: Kopin
PAÍS: Malta

TÍTULO: Não Faças Lixo!
IDADE DOS ESTUDANTES: 6 aos 7 anos

DISCIPLINAS: Estudo do Meio e 
Português

120 min

Temas: Aprendizagem para um
Consumo Ético
Desperdício Alimentar
Impacto Ambiental da
Alimentação

ODS1: ODS 6: Água Potável e 
Saneamento;
ODS 12: Produção e Consumo 
Sustentáveis; 
ODS 15: Vida na Terra

1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Unidade de 
Aprendizagem
Não Faças Lixo!

_Estilos de vida para um 
mundo sustentável;
_Consumo ético.

Conhecimento e Compreensão sobre 

Educação para a Cidadania Global:

_Tomar decisões informadas;
_Tomar decisões éticas.

Aptidões e Competências em 

Educação para a Cidadania Global:

_Sentido de responsabilidade 
ambiental e da utilização de 
recursos;
_Preocupação com o futuro 
do planeta e com as gerações 
futuras.

_Comunicação na língua materna;
_Aprender a conhecer;
_Competências sociais e cívicas;
_Espírito de iniciativa e 
empreendedorismo.

Valores e Atitudes em Educação 

para a Cidadania Global:

Competências-chave para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida:
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Atividades:

Metodologias:

Objetivos de Aprendizagem:

Sensibilizar os alunos para o perigo dos resíduos, nos ecossistemas, 
na fauna e na flora, para os seres humanos e para o planeta;1
Sensibilizar os alunos para a participação ativa, de todos, na 
redução do problema dos resíduos e do desperdício de recursos.2

_Debates;
_Visionamento de vídeos;
_Fotografias e Apresentações;
_Trabalho em Grupo;
_Trabalhos Manuais;
_Trabalhos de Casa.

Plano de aula 1

Plano de aula 2

“Conhecer o Lixo” (Estudo do Meio)

“Vamos Reduzir o Lixo!” (Estudo do Meio e Português)

110 min

150 min
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_Resíduos de Plástico: Impactos Negativos no Ambiente e na Saúde Humana, Comissão 
Europeia, 2011;
_Caixote do Lixo Orgânico e Ecológico_infografia (Anexo 2): 
http://www.zerowaste.sa.gov.au/councils/councilresources/recycle-right-fact-sheets, 
consultado em setembro 2017;
_Para dicas sobre resíduos recicláveis e orgânicos, visitar: http://www.pontoverde.pt/, 
consultado em setembro 2017.

_Não se esqueça de nos dar o feedback da implementação desta Unidade de 
Aprendizagem preenchendo a Ficha de Feedback disponível em www.eathink2015.org 
(secção Unidades de Aprendizagem);
_Deverá ainda avaliar os Trabalhos de Casa indicados no Plano de Aula 1.

Fontes:

Sugestão de Ferramentas de Avaliação:

http://www.zerowaste.sa.gov.au/councils/councilresources/recycle-right-fact-sheets
http://www.pontoverde.pt/
www.eathink2015.org
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TÍTULO: CoNheCer o Lixo
TEMA: Impacto Ambiental 

da Alimentação

50 min
(+ 1 h trabalho de casa)
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Plano de Aula 1
Conhecer o Lixo

Atividades:

O professor pede aos alunos uma definição de lixo. Explicar que é lixo qualquer 
resíduo deixado em lugar impróprio. O lixo pode ter sido deitado à rua, vir de 
um contentor, ou de um aterro. O lixo é perigoso para as pessoas e animais.
Projeção do vídeo “Litter Awareness” (http://bit.ly/24Bmada) para melhorar a 
compreensão do tema.

5 min

Os alunos identificam os constituintes do lixo que conhecem. Seguidamente, 
deve ser projetado a apresentação de diapositivos com fotografias de 
embalagens e de outros elementos associados, tanto à compra, como ao 
consumo de alimentos (Apresentação: “Embalagens, Alimentação e Lixo” – 
disponível em www.eathink2015.org): uma garrafa de plástico, um saco de 
plástico, copos e talheres descartáveis, embalagens de lanches e latas. Os 
alunos identificam o contexto de utilização destes elementos (por exemplo, os 
talheres descartáveis são usados em festas, etc.).
Um segundo conjunto de fotografias mostra os mesmos elementos – enquanto 
lixo – a poluir o ambiente. Os alunos podem falar nas consequências da 
poluição, para cada um dos casos (por exemplo, o que se irá passar com a 
tartaruga que come o saco de plástico?).

Passo

2

Passo

1

Passo

3

Passo

4

25 min

Debate: Como podemos reduzir a quantidade de resíduos produzidos e assim 
reduzir os riscos associados ao lixo? Os alunos devem apresentar soluções 
diretamente relacionadas com os elementos apresentados anteriormente.
Destacar a importância, não só do acondicionamento dos resíduos, mas 
também da escolha dos produtos consumidos. Realçar o impacto desta escolha 
na produção de resíduos e de lixo, uma vez que, hoje em dia, os alimentos vêm 
com muitas embalagens.
Após o debate, os alunos veem fotografias (apresentação de diapositivos) 
com soluções viáveis para o lixo e alternativas para os elementos descartáveis 
e poluentes (por exemplo, sacos reutilizáveis, garrafas de água, estações de 
reciclagem, etc.). Deve ser feita uma reflexão com os alunos – Já utilizaste 
alguns destes elementos? Sabes quais podem ser reciclados?

20 min

Em casa, os alunos pedem aos familiares para fazerem uma lista de resíduos 
deitados no lixo, nos 3 a 4 dias seguintes. Os alunos fazem uma lista dos 
elementos que pensam poder ser reciclados nos ecopontos.
Na aula seguinte, os alunos têm de trazer desperdícios limpos, como 
embalagens de batatas fritas, embalagens de bolachas, tampas de garrafas, 
copos de papel, etc., para serem utilizados no trabalho coletivo em sala de aula.

60 min
(trabalho 
de casa)

http://bit.ly/24Bmada
http://www.eathink2015.org
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_O que é o lixo?
_Que problemas são causados pelo lixo?
_O que podemos fazer para reduzir o lixo?

Questões para Discutir:

_Deverá avaliar os Trabalhos de Casa indicados no Plano de Aula.

_Quadro interativo ou projetor e computador, com colunas de som.

_Projeção de Vídeos;
_Apresentação de Slides.

Sugestões de Avaliação:

Materiais e Equipamentos Necessários:

Ferramentas de Ensino:
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TÍTULO: Vamos reduzir o 
Lixo!

TEMA: Formas de Reduzir
a Produção de 
Lixo;
Reciclagem.

85 min
(+ 1 h trabalho de casa)
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Plano de Aula 2
Vamos Reduzir o Lixo!

Atividades:

O professor lê na sala de aula, a história “O Piquenique do Rei Muitalixo” 
(Anexo A). A história realça algumas das questões em torno do lixo, e deve 
servir de ponto de partida para debater a problemática de produzir lixo.
O professor pode colocar o seguinte tipo de perguntas aos alunos: “Quem se 
lembra de quanto tempo leva a apodrecer uma casca de banana, ou o caroço 
de uma maçã?” ou “Quanto tempo leva a apodrecer, uma embalagem, em 
plástico, de iogurte e um pacote de batatas fritas?”
Reflexão sobre embalagens e sobre as alternativas referidas na Plano de Aula 1.
Opção: Os alunos podem fazer uma experiência. Pegam em dois frascos com terra, 
respetivamente o frasco A e B. No frasco A, enterra-se uma casca de banana. No frasco B, 
enterra-se uma embalagem de plástico, de um lanche. Após uma semana, desenterra-se e 
observa-se o processo de decomposição.

O professor faz uma revisão do que foi dado na Plano de Aula 1. Os alunos 
resumem o que aprenderam sobre o lixo e as suas consequências.

Passo

1

Passo

0

Passo

2

Passo

3

30 min

5 min

O professor apresenta o vídeo “Carbon Footprint” (http://bit.ly/1Qs1WfQ), 
para reforçar a ideia de que o lixo demora muito tempo a decompor-se, com 
efeitos prejudiciais para o ambiente e ecossistemas – plantas, animais, etc.

5 min

Projetar a apresentação de diapositivos: “Lixo à Volta do Mundo” – disponível 
em www.eathink2015.org. Sensibilizar os alunos para o facto da recolha de lixo 
não ocorrer com a mesma frequência em todos os países (por exemplo, em 
Portugal a maioria das cidades tem recolha de lixo diária).
Após a apresentação, o Professor inicia um debate com os alunos:

_Como podemos REDUZIR a quantidade de lixo que produzimos?
_O que pode ser reciclado?
_O que pode ser posto no caixote de lixo orgânico, ou na 
compostagem?
_Como podemos RECICLAR os nossos resíduos de forma criativa?

As ideias dos alunos podem ser escritas no quadro da sala de aula e pode servir 
de inspiração para eventuais projetos com a turma.

10 min

http://bit.ly/1Qs1WfQ
www.eathink2015.org
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Apresentação do vídeo “Landfill Harmonic Orquestra” (http://bit.ly/1dV9Mxa), 
para mostrar formas criativas de reciclagem do lixo, remetendo para diferentes 
realidades do planeta. Debate, com os alunos, sobre o que acharam da história.

Em casa, os alunos voltam a pedir aos familiares para fazerem uma lista de 
resíduos (incluindo embalagens, restos de comida, etc.) deitados ao lixo nos 3 
a 4 dias seguintes. Os alunos fazem uma lista dos elementos que acham que 
podem ir para o lixo orgânico, utilizando para isso a Ficha “Caixote do Lixo 
Orgânico e Ecológico” (Anexo B).

Passo

4

Passo

6

15 min

60 min
(trabalho 
de casa)

Trabalho coletivo na sala de aula:
Utilizando as sugestões dos alunos feitas na Plano de Aula 1, o Professor deve 
escrever slogans apelativos, em cartolina, com letras grandes (ex.: “Mantém 
o planeta limpo”, “Não faças lixo”). Em grupos, os alunos cortam alguns dos 
resíduos que trouxeram de casa e colam os pedaços para decorar as letras. O 
resultado final deve transmitir uma mensagem chamativa sobre o lixo (feita 
com lixo) para ser exibida na sala de aula e/ou nos espaços comuns da escola.

Passo

5 20 min

_Quadro interativo ou projetor e computador, com colunas de som;
_Cartolina, cola, tesoura, marcadores;
_Resíduos limpos.

_História – “O Piquenique do Rei Muitalixo” (Anexo A);
_Apresentações de Diapositivos – “Lixo à Volta do Mundo”;
_Infografia – “Caixote do Lixo Orgânico e Ecológico” (Anexo B).

Materiais e Equipamentos Necessários:

Ferramentas de Ensino:

http://bit.ly/1dV9Mxa
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_Quanto tempo leva para o lixo se decompor?
_O que podemos fazer para reduzir a nossa produção de lixo?
_O que pode ir para a compostagem e para a reciclagem?
_Como reciclar de forma criativa? 

_Anexo A – “O Piquenique do Rei Muitalixo”;
_Anexo B – Caixote do Lixo Orgânico e Ecológico.

_Deverá avaliar os Trabalhos de Casa indicados no Plano de Aula.

Questões para Discutir:

Anexos:

Sugestões de Avaliação:



Um projeto cofinanciado pela União Europeia:

Esta publicação foi produzida com o apoio da 
União Europeia. Os conteúdos desta publicação 
são da exclusiva responsabilidade da Fundação 
Calouste Gulbenkian e dos seus parceiros e não 
podem em caso algum ser considerados como 
refletindo as posições da União Europeia.

Um projeto implementado em Portugal por:

w w w. e a t h i n k 2 015 . o r g
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Plano de Aula 2
Anexo A – O Piquenique do 


Rei Muitalixo


O Piquenique do Rei Muitalixo


Escrito por Nicola Smith e ilustrado por Penny Sharp
Editado por CPRE – Northamptonshire e The Wildlife Truts


O Rei Muitalixo vivia num 
grande castelo no cimo de 
uma colina.
Tinha lindos jardins à sua volta 
e, sempre que podia, saía para 
fazer um piquenique.
Ele costumava sair para 
tomar o pequeno-almoço, o 
almoço e o jantar.
A verdade é que o Rei 
Muitalixo gostava tanto dos 
seus piqueniques que um dia 


resolveu organizar um piquenique gigantesco e convidar todo o reino.
As pessoas viajaram de muito longe para o campo, para um sítio lindo, no coração do 
reino.


Trouxeram imensa comida 
e estenderam mantas de 
piquenique, na relva.
Uns dançavam, cantavam 
e tocavam música; outros 
faziam teatro e todos se 
divertiam muito.
Até a fauna da região veio ver 
a festa e juntar-se à diversão.
Todos cantaram, dançaram, 
brincaram e comeram, até 
ao pôr-do-sol e ser hora de 
voltar para casa.
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Plano de Aula 2
Anexo A – O Piquenique do 


Rei Muitalixo (continuação) 


Foi então que todos arrumaram as mantas e os instrumentos e se puseram a caminho de casa, 
cheios de recordações maravilhosas de um dia bem passado.
O piquenique tinha feito tamanho sucesso que, no ano seguinte, o Rei Muitalixo resolveu 
organizar outro, no mesmo sítio.
Os convites foram enviados e o Reino viveu dias de grande entusiamo.
Todos estavam muito animados e ansiosos pelo grande dia.
Contudo, quando chegaram 
ao sítio do piquenique, 
ficaram todos horrorizados. 
Havia lixo por todo o lado e 
cheirava muito mal.
O Rei não percebia e queria 
uma resposta: - “De onde 
veio esta sujidade toda?”
Um menino chamado Tiago, 
que tinha estado a olhar 
para a sujidade, respondeu: 
“Penso que se trata do lixo 
que fizemos, no piquenique 
anterior – reconheço as 
garrafas de sumo e as 
embalagens de batatas fritas”.
O Rei parecia em choque. 
“Mas como é possível?”, 
perguntou. “O piquenique foi 
há um ano!”
“Acho que sei como isto 
aconteceu”, disse Tiago. 
“Aprendi na escola”.
“Uma casca de banana, ou 
um caroço de maçã, podem 
demorar dois anos a apodrecer, se ficarem no chão. Já coisas como garrafas de plástico, 
embalagens de batatas fritas, de iogurtes e de doces nunca, mas nunca, apodrecem!”
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Plano de Aula 2
Anexo A – O Piquenique do 


Rei Muitalixo (continuação) 


“Que coisa horrível!”, exclamou o Rei.
“Mas ainda há pior”, disse Tiago.
“Todo este lixo pode ser mesmo 
muito mau para os animais que aqui 
vivem. Podem ficar presos dentro 
das garrafas e das latas e achar que o 
lixo é comida. Podem engasgar-se, 
ficar envenenados, ou sofrer cortes 
com pedaços de vidro. O lixo pode 
ser arrastado para o mar pelo vento 
e ser confundido com comida pelos 
animais que vivem no mar”.
O Rei sentiu-se muito mal, com tudo 
isto.
Era preciso agir.
Foi assim que Tiago, o Rei e toda 
a população do Reino juntaram 
esforços para limpar o sítio do 
piquenique.
Encheram imensos sacos com lixo 
e recolheram todos os elementos 
que podiam ser reciclados e 
transformados em coisas novas.
Rapidamente, aquela área voltou a 
ficar limpa e os animais começaram 
a regressar para ver o que estava a 
acontecer.
Logo que a área ficou em ordem, 
todos se sentaram para comer o 
melhor piquenique que alguma vez 
tinham feito.
Até os animais se juntaram à dança e 
todos se divertiram muito.
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Plano de Aula 2
Anexo A – O Piquenique do 


Rei Muitalixo (continuação) 


Ao pôr-do-sol, todos limparam a sujidade e o campo ficou novamente lindo.
O Tiago perguntou ao Rei: “Podemos repetir o piquenique, para o próximo ano?”.
“Com certeza”, anuiu o Rei, “mas para a próxima vez vamos tentar não fazer tanto lixo!”.
“E lembrem-se de levar todo o lixo convosco”, acrescentou Tiago.
“IUPI!”, gritaram todos!


Versão original disponível em: https://www.cprenorthants.org.uk/media/teachers/King%20
Wastealots%20Picnic%20Booklet.pdf


Temas de Debate:


_Os animais não se limitam a viver no campo. Que tipo de animais encontras no 
recreio?
_Que tipo de animais vivem na tua cidade? 
_Como é que o lixo que é atirado para o chão na tua cidade pode acabar no campo, ou 
no mar?
_Consegues encontrar imagens de animais que tenham sido magoados ou feridos pelo 
lixo? 
_Que outros problemas podem surgir devido ao lixo?
_Como podes ajudar a parar com o lixo atirado para o chão?
_Como é que as personagens da história poderiam reduzir o lixo no seu piquenique?



https://www.cprenorthants.org.uk/media/teachers/King%20Wastealots%20Picnic%20Booklet.pdf

https://www.cprenorthants.org.uk/media/teachers/King%20Wastealots%20Picnic%20Booklet.pdf
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Plano de Aula 2
Anexo B – Caixote do Lixo 


Orgânico e Ecológico


Caixote de Compostagem


Dicas:


Dicas simples para a reciclagem seletiva
a reciclagem de resíduos verdes de hortas e jardins é uma 
excelente forma de ajudar o ambiente. a chave do sucesso reside 
na colocação dos elementos certos no caixote de compostagem.


Só deve entrar matéria orgânica no CAIXOTE DE COMPOSTAGEM!
lembre-se da regra do caiXOte De cOmpOstagem: o que não cresceu, 
não entra.


Impurezas, pedras, ou tijolos não entram no CAIXOTE DE COMPOSTAGEM.
pequenas quantidades destes elementos podem ir para o liXO cOmUm. 
Quantidades maiores devem ser entregues na estação de transferência de 
resíduos mais próxima.


Não deite a mangueira do jardim, as ferramentas ou os vasos em plástico no 
CAIXOTE DE COMPOSTAGEM.


coloque a mangueira do jardim e as ferramentas sem utilidade, no liXO 
cOmUm e os vasos em plástico, limpos, no ecOpONtO amarelO.


Não coloque os resíduos verdes de jardim num saco de plástico.
coloque os resíduos verdes de jardim diretamente no seu caiXOte De 
cOmpOstagem.
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Plano de Aula 2
Anexo B – Caixote do Lixo 


Orgânico e Ecológico 
(continuação) 


Poupar Água e Apoiar a Segurança Alimentar:


Atenuar as Alterações Climáticas:


a utilização de palha (ervas secas) e composto (frequentemente provenientes 
da matéria orgânica recolhida nos caiXOtes De cOmpOstagem) também 
contribui para:


_a retenção de água, diminuição da perda de nutrientes por lixiviação e melhoria 
da qualidade do solo;
_a criação de solos biologicamente saudáveis que usam menos água, menos 
fertilizante e menos pesticidas – pode poupar mais de 30% em água de rega;
_a redução de temperaturas extremas no solo durante o verão permite isolar o 
solo e assim mitigar o stress das plantas.


_cerca de 90% das emissões de gás com efeito de estufa, provenientes dos aterros 
sanitários, resultam de matéria orgânica que pode ser viabilizada. a compostagem de 
matéria orgânica proveniente de resíduos alimentares e resíduos verdes de jardins e 
hortas viabiliza o seu aproveitamento fora dos aterros sanitários;
_a compostagem reduz a quantidade de desperdícios que vão para os aterros 
sanitários, o que diminui as emissões de metano - um potente gás com efeito de estufa 
que contribui para o aquecimento global;
_O composto pode diminuir a erosão do solo até 30% ao acrescentar estrutura e ao 
promover o crescimento das plantas e a consolidação da vegetação.


QUal é O caiXOte para DetermiNaDO resíDUO?
pode encontrar sugestões na internet sobre como dispor de elementos que não podem 
ser colocados nos caixotes do lixo, como óleos, resíduos de equipamentos elétricos 
ou eletrónicos, lâmpadas e resíduos tóxicos e químicos domésticos. visite o sítio de 
internet do seu município para mais informações, ou www.omeuecoponto.pt.



www.omeuecoponto.pt
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Plano de Aula 2
Anexo B – Caixote do Lixo 


Orgânico e Ecológico 
(continuação) 


Os Caixotes de Compostagem Ajudam-nos a Eliminar, 
Facilmente, a Matéria Orgânica e os Resíduos Verdes de Jardins 
e de Hortas. Vamos Fazê-lo Corretamente!


O QUe acONtece cOm tUDO O QUe vai para Os caiXOtes De 
cOmpOstagem?
Não é simplesmente despejado em qualquer lado – longe da vista, longe do coração 
– para se decompor sozinho. isso representaria uma perda considerável de nutrientes 
preciosos. a compostagem é transformada profissionalmente em produtos derivados 
do composto, tal como corretivos de solos, palhagem, solos de jardim, solos de 
cobertura e misturas para vasos.


QUaNDO O caiXOte De cOmpOstagem sai Das rUas DemOra 
cerca De OitO semaNas a ser traNsfOrmaDO.
Depois de ir para uma Unidade de compostagem, a matéria orgânica é disposta em 
colinas de forma oblonga, chamadas “leiras” ou “pilhas”. são maiores do que parecem 
– aproximadamente do tamanho de um autocarro de dois andares, de ponta a ponta. 
as leiras para compostagem são arejadas graças a um sistema de insuflação ou sucção, 
ou graças ao revolvimento periódico.
Durante várias semanas, a matéria orgânica é misturada, arejada, selecionada, crivada, 
moída, descaroçada, testada e classificada em diferentes tipos de fertilizantes e de 
composto, antes de ficarem disponíveis para uma utilização abrangente, desde jardins 
particulares a municipais, para uso em parques naturais e em campos desportivos.


a impOrtâNcia Da reciclagem seletiva.
infelizmente, quando a matéria chega à Unidade de compostagem, é frequente vir 
contaminada, com metal, vidro, ou plástico. estes têm de ser removidos, o que torna o 
processo mais dispendioso, demorado e difícil.
pode dar o seu contributo e assegurar-se de que só a matéria orgânica vai para o seu 
caixote de cOmpOstagem.
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Plano de Aula 2
Anexo B – Caixote do Lixo 


Orgânico e Ecológico 
(continuação) 


pOssO cOlOcar Os meUs restOs De cOmiDa NO caiXOte De 
cOmpOstagem?
muitos municípios permitem que resíduos alimentares domésticos sejam colocados 
no caixote de compostagem. para mais informações sobre reciclagem de resíduos 
alimentares domésticos, contacte o município da sua área de residência.


SIM!
_legumes e restos de comida 
não cozinhada;
_folhas caídas e fruta;
_folhas de chá e saquetas de chá;
_Borras de café;
_flores mortas;
_rebentos de plantas;
_cascas de ovos;
_Jornais velhos;
_resíduos do corte de relva;
_serradura e pequenas 
quantidades de cinzas de madeira 
e cal;
_lenços de papel, rolo de cozinha 
e guardanapos;
_sacos biodegradáveis de amido 
de milho.


NÃO!
_vasos para plantas, em plástico;
_tabuleiros de sementeira, em 
plástico;
_sacos de plástico – nem sequer 
para manter os seus cortes juntos, 
ou asseados;
_pilhas;
_resíduos tóxicos e químicos 
domésticos;
_esferovite ou embalagens em 
espuma;
_fraldas;
_metal;
_regador de jardim;
_ferramentas de jardim;
_animais mortos.





