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Atividade – Reciclagem 

Nessa proposta de atividade compartilhamos com os estudantes um vídeo sobre reciclagem, 
através do link https://www.youtube.com/watch?v=vLd9yAYNdz0&feature=youtu.be.  

Após o vídeo, os estudantes foram convidados a realizar a atividade abaixo. 

1. O que chamou mais a sua atenção no vídeo? 

2. Pesquise, em jornais e revistas, figuras de objetos que podem ser reciclados. Recorte e cole-as 
em seu caderno! Caso não encontre, você pode desenhar! Combinado? 

3. Em casa, sua família já reciclou algum material? Conte-nos o que vocês fizeram. 

4. Agora, escreva, no seu caderno, qual é a cor que representa cada material na coleta seletiva. 

PLÁSTICO –  

VIDRO –  

METAL –  

PAPEL – 

 
 

ORIENTAÇÕES: Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Sugerimos que o tema 
da Reciclagem seja apresentado aos estudantes através desse vídeo acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=MsOEhKItkWw 

O mesmo vídeo pode ser utilizado com estudantes com ou sem deficiência, e cabe ao 
adulto conversar sobre o assunto abordado para favorecer a compreensão e o 
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entendimento por parte dos alunos: Por que temos que RECICLAR? O importante é ela 
entender o conteúdo e conseguir expressar essa aprendizagem, o que pode ser feito com 
auxílio de materiais concretos, tecnologias assisitivas ou pranchas de comunicação 
alternativa e aumentativa. 
Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, 
mapas em tamanho adequado a sua percepção visual, bem como utilizar auxílios ópticos e 
não-ópticos. 

Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar apps, jogos e sites  como 
este: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 

 

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. 

 


