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      BLOCO DE ATIVIDADES 07 – CONSUMO CONSCIENTE – 5º ANO 

Atividade:  

Assista ao vídeo para entender, acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M 
Agora, responda às questões abaixo. 
1 – De onde são retirados os recursos que garantem nossa sobrevivência?  
2 – O que faz com que consumamos ainda mais produtos, mesmo sem precisarmos 
deles?  
3 – Por que os produtos estão cada dia mais descartáveis?   
4 – No vídeo que você assistiu fala-se em novos hábitos de consumo consciente. 
São os chamados cinco Rs. Complete o quadro abaixo com o significado de cada R 
e escreva, ao lado de cada um, um exemplo de como podemos praticá-los? Se 
precisar, pesquise ou consulte alguém da sua família.  

 
 

 

 
 

 
 
Orientações: Professor/a, como o vídeo não está acessível em Libras, sugerimos outro 
que aborda o assunto, mas está em Libras. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM (A Vida Em Libras | Reciclagem, 
TV INES). 
Para crianças cegas temos Liga Sustentável - 3º Episódio [Versão com Legenda e 
Audiodescrição]. Link: https://www.youtube.com/watch?v=hR74Wvt7VPM. 
 
A 4ª questão solicita que o estudante escreva o significado de cada R e como praticar. 
Esses registros podem ser em folha a parte usando Braille, o estudante surdo pode se 
comunicar em Libras, DESENHAR (PAINT FREE), usar pranchas de Comunicação 
Alternativa Aumentativa (tradicional ou digital), recortar e colar de imagens que mostram 
pessoas praticando os “Rs”, usar o alfabeto móvel para colaborar na escrita das palavras, 
assim como, considerarem as outras orientações já informadas em atividades anteriores. 
Todos os aplicativos indicados estão no site do Portal da Educação com o link logo abaixo. 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 
 
Na última parte da atividade, é pedido para organizar as letras e encontrar o significado. 
Para uma pessoa cega ou com baixa visão esse quesito está totalmente inacessível, o 
uso de Braille ou aumento e escurecimentos das letras para o/a aluno/a com BV é 

Uma dica: Organize as letras abaixo e encontre o significado de 
cada R 
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necessário. O conteúdo dessa última já está contemplado no 4° quesito. Portanto, a 
família pode dialogar sobre o assunto, buscando fixar e favorecer a compreensão do 
conhecimento. 
 
 

Sugerimos para os/as estudantes com Altas Habilidades, para ampliar o conhecimento 
acerca deste conteúdo abordado, o vídeo no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM (ECOLOGIA: DESEQUILÍBRIO 
ECOLÓGICO | QUER QUE DESENHE? | DESCOMPLICA). 

 
Temos essas dicas de jogos para as crianças: 
  
– Eco Kids (https://ecokidsnaweb.wixsite.com/ecokids/jogos-on-line) – Site feito sob 

medida para a criançada. Propõe-
se a transmitir aos pequenos, por 
meio de jogos e entretenimento, 
conhecimentos básicos sobre 
cidadania e meio ambiente. O 
público-alvo são crianças entre 4 
e 7 anos. Site em português. 

 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e 
não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 
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