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Prefácio

No nosso quotidiano, o plástico é imprescindível: os quartos das crianças estão cheios de
brinquedos de plástico, a água é vendida em garrafas de plástico, os nossos alimentos são
embalados em plásticos, as nossas cozinhas estão cheias de utensílios de plástico e quando
vamos às compras existe sempre um saco de plástico. O plástico está por todo o lado e, devido
às suas características, é muito apreciado. A nossa vida está cheia de plástico. O plástico
demora até 500 anos a decompor-se. A maior parte dos recipientes de plástico acabam, mais
cedo ou mais tarde, no mar. Existem até ilhas de plástico no mar! Muitos animais confundem
objetos de plástico com comida, o que, na maioria das vezes, lhes causa a morte. Mas também
a qualidade da água sofre com objetos que contêm plástico.

O plástico é uma maldição ou uma bênção? É prejudicial para o corpo humano? Seria possível
viver sem o plástico? Existem alternativas? Como abordar este tema tão complexo no Ensino
Básico?

Este material pretende colocar questões acerca do tema “Plástico” e sugerir uma forma de o
abordar. Este tema é um excelente exemplo de Educação para o Desenvolvimento e para a
Cidadania Global, devido aos seus diferentes aspetos e à relação com a vida quotidiana. A
abordagem deste tema com crianças deverá ser lúdica, despertando-lhes a vontade de
pesquisar sobre os efeitos positivos e negativos do plástico nas nossas vidas e as possibilidades
de ação no seu próprio meio.

Neste recurso, exploramos, com o exemplo de um Patinho de Borracha, como surge o plástico.
Seguem-se algumas informações sobre o assunto, por exemplo, quanto tempo demora até
que certas substâncias “desapareçam” no solo, e acaba com algo muito prático, a forma de
embalar o próprio lanche e o conhecimento da existência de lojas que dispensam as
embalagens tradicionais dos supermercados. Todas as atividades propostas seguem os
princípios da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global e são, sempre que
possível, orientadas para a prática. Desta forma, as crianças podem não só aprender a olhar
este assunto de diferentes perspetivas como também experimentá-lo e vivê-lo.

Desejamos que se divirtam na sua implementação!
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Idade das crianças: 7 a 10 anos
Duração: 2 a 3 aulas

Visão Geral:
Em quase todas as casas com crianças existe um
Patinho de Borracha. É uma parte essencial de
todas as banheiras domésticas. Mas como
surge, então, o Patinho? O que tem o Patinho a
ver com os dinossauros? Onde é que ele
“eclode”? Como chega até nós? Para onde é
que ele vai quando já não é necessário? E o que
têm 30.000 patinhos a ver com o estudo das
correntes marítimas? Estas e outras questões
empolgantes acerca desta querida personagem
de borracha serão respondidas através da
realização das atividades sugeridas.

Objetivos de aprendizagem:
• As crianças reconhecem que o precioso
plástico é feito de matérias-primas não
renováveis.
• As crianças descobrem as características do
plástico.
• As crianças aprofundam os seus
conhecimentos através da realização de jogos.
• As crianças reconhecem a sua própria ligação
com pessoas do “Sul global”.
• As crianças exercitam o raciocínio, ao
pensarem em alternativas.

I) Pesquisadores do Plástico

Preparação
Reúna alguns objetos de plástico, como
garrafas, brinquedos (ex.: legos, bonecas ou
bolas), diferentes embalagens e sacos. As
crianças devem levar um cachecol.

Desenvolvimento

Passo 1
As crianças devem olhar ao redor da sala de
aula e identificar objetos que sejam de
plástico.

Passo 2
As crianças trabalham em grupos de 2 ou 4
elementos. Metade dos elementos do grupo
tapam os olhos com o cachecol e tentam
adivinhar o nome de diferentes objetos de
plástico utilizando apenas o sentido do tato.
Devem ainda mencionar as características
e/ou propriedades do plástico. Para isso,
colocam-se alguns objetos de plástico no
centro da mesa de cada grupo, depois dos
olhos estarem tapados.

Passo 3
Passados alguns minutos, as crianças trocam
de posição, para que todos possam “tocar e
sentir” os objetos.
Algumas características e/ou propriedades só
podem ser reconhecidas através da visão,
como por exemplo, as variadas cores que o
plástico pode ter.

Passo 4
Escreva no quadro todas as características
referidas pelas crianças. Explique que
existem diferentes tipos de plástico,
dependendo da utilidade que se lhe quer dar.

Pode encontrar mais informações acerca dos 
diferentes tipos de plástico em: 
www.natgeo.pt/planeta-ou-plastico

O percurso do Patinho de Borracha

Processo:
Este material é composto por três atividades:
• I “Pesquisadores do plástico” - onde está o
plástico e que características tem?

• II “Nascimento de um Patinho de Borracha” -
como é feito o plástico e de onde vêm os nossos
bonecos?

• III “A viagem do Patinho” - incineração e aterro
de resíduos, plástico no mar e alternativas.
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Questões para refletir
Por que motivo muitos brinquedos são feitos de plástico?
Que outros objetos encontram na sala de aula que também sejam de plástico? Quais as
suas funções?
Há objetos que podem ser feitos de plástico ou de um material diferente. Conseguem
dar exemplos?
Em conjunto com as crianças, pode debater as características e propriedades que
tornam o plástico tão apreciado.

Introdução à parte 2
Alguém sabe como o plástico é fabricado? 
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II) Nascimento de um Patinho de Borracha

Preparação
Imprima os desenhos que mostram o caminho do Patinho de
Borracha em tamanho A4 ou A3. Recorte individualmente os
cartões explicativos. Leve um mapa-mundo grande para a aula.
Faça fotocópias de uma ficha de trabalho com o mapa para cada
uma das crianças. Não se esqueça de levar a personagem principal:
o Patinho de Borracha!

Desenvolvimento

Passo 1
Dependendo das capacidades de leitura das crianças, faça este
exercício em grande grupo com as cadeiras em círculo com
imagens em A3 no centro, ou divida as crianças em pequenos
grupos de 4 e entregue a cada grupo um conjunto de 12 imagens
em formato A4.

Passo 2
Opção das cadeiras em círculo:
No centro, coloque as 12 imagens e ao redor coloque os 12 cartões
explicativos com o texto virado para baixo. Uma de cada vez, as
crianças leem os textos de 1 a 12 em voz alta e procuram a imagem
correspondente. Pode ir dando explicações após cada imagem.

Opção de pequenos grupos:
Cada grupo recebe as 12 imagens e os 12 cartões explicativos. Em
conjunto, devem associar cada texto à imagem correspondente.
Quando todos os grupos terminarem, devem apresentar e
comparar os seus resultados com os dos outros grupos.

Para mais informações acerca do tema “Caminho do Patinho de
Borracha” consulte a caixa de informação.

Passo 3
Distribua as fotocópias do mapa-mundo. Procure a China em
conjunto com as crianças e desenhe o caminho do Patinho desde a
China até chegar a Portugal.



Questões para refletir

Por que motivo chia o Patinho?
O que tem o Patinho a ver com os dinossauros?
Quanto tempo por semana trabalham as pessoas que o produzem?
Quanto tempo demora o transporte do Patinho para a Portugal? Por que motivo os Patinhos vêm
de navio e não de avião?
O que acontece à matéria-prima, se o Patinho acabar na incineração de resíduos?
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Caixa de informação

Que relação existe entre o Patinho de Borracha e os dinossauros?

A ligação consiste no petróleo. O petróleo começou a ser criado há cerca de 150 milhões de
anos, na Era Mesozóica, tempo em que viveram os Dinossauros, à medida que restos de seres
vivos se enterravam no fundo do mar envolvidos em sedimentos que os preservaram do
contacto com o oxigénio, da água do mar e da ação dos decompositores. A areia e a argila
misturavam-se com estas substâncias orgânicas e assim se criou o sapropel. Este criou a base
para o petróleo que existe hoje e, por conseguinte, para a produção de plástico.

Por que razão o Patinho é tão conhecido?

O Patinho ficou conhecido em 1970, com o Egas (da série de televisão “Rua Sésamo”) que
cantava a música do Patinho de Borracha.

Por que motivo chia o Patinho?

O chiar resulta de um pequeno orifício no fundo do Patinho. O interior dos Patinhos é oco e
contém ar, o que diminui a sua densidade e lhe permite nadar. Assim que o Patinho é
comprimido, passa, em pouco tempo, demasiado ar na pequena e estreita abertura. Isto faz
com que o ar vibre e dá-se o chiar.

De onde vem o Patinho?

Como 80% de todos os brinquedos, também o Patinho é feito na China. Existem milhares de
quilómetros entre a China e o Patinho de Borracha que está na vossa banheira.

Qual é a relação entre o Patinho de Borracha e as correntes marítimas?

Em 1992, um cargueiro fazia o seu caminho a partir de Hong Kong em direção a Tacoma, nos
EUA. No cargueiro havia cerca de 29.000 Patinhos de Borracha. O navio virou no Pacífico
Ocidental. Daí resultou que alguns contentores se abriram e os Patinhos flutuaram em mar
aberto e as diversas correntes marítimas lançaram os Patinhos em diferentes direções. Em
muitas praias de todo o mundo apareceram e ainda aparecem hoje Patinhos provenientes desse
cargueiro.

Fontes:

www.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/warum-quietscht-eine-gummiente.html
www.myrubberducks.de/making-of-eine-badeente-entsteht.html
www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8792
www.publico.pt/2007/07/12/jornal/salvem--os-patinhos---de-borracha-222021
www.youtube.com/watch?v=oyqxmJG9T8Y
www.dw.com/pt-br/china-inaugura-rota-mar%C3%ADtima-mais-curta-que-cruza-o-polo-norte/a-
17082336

http://www.publico.pt/2007/07/12/jornal/salvem--os-patinhos---de-borracha-222021
https://www.youtube.com/watch?v=oyqxmJG9T8Y
http://www.dw.com/pt-br/china-inaugura-rota-mar%C3%ADtima-mais-curta-que-cruza-o-polo-norte/a-17082336


MATERIAL - Cartões explicativos

Os Patinhos são feitos de borracha natural ou plástico. A maioria deles são feitos de plástico, ou seja, 

de PVC. Os 12 cartões explicam o caminho do Patinho.

1. Produção do plástico
O plástico é criado a partir de 2 substâncias: petróleo e sal-gema. O petróleo

é transformado numa refinaria. Isto significa que é limpo/depurado e

separado em diferentes partes, como por exemplo, gasolina. Através do

acrescento de sal e materiais de ligação, cria-se também um pó, que se

chama PVC (Policloreto de Vinil).

2. O plástico torna-se elástico
O PVC, com ajuda de óleos minerais, torna-se mole. Cria-se, então, um

líquido grosso, que mais tarde se transformará em plástico elástico.

3. A cor amarela
Agora vêm as tintas. De acordo com uma receita exata, o líquido grosso é

“pintado” de amarelo.

4. No forno
De seguida, um pouco de líquido é vertido num molde de ferro fundido, em

forma de Patinho. A forma entra depois num forno bem quente. Pela ação

do calor, o líquido é distribuído apenas pelas paredes do molde e torna-se

sólido. Contudo, devido aos óleos minerais que contém, o plástico não fica

muito duro.

5. Passar por água fria
A forma é retirada do forno. É necessário passá-la por água fria, como se faz

com os ovos. No fundo, é feito um orifício no Patinho, para que mais tarde

possa chiar.

6. Formas elásticas
Depois, com a ajuda de um alicate, o Patinho é retirado da forma. E porque é

elástico, o plástico não quebra. Novinho em folha, o Patinho tem agora a

forma correta.
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7. Ainda mais cores
Seguidamente, vão sendo sucessivamente pintados o bico vermelho e os olhos

pretos. Um molde impede que o Patinho fique todo pintado da mesma cor. Vários

trabalhadores e trabalhadoras pulverizam uma parte a seguir à outra. O bico é tão

vermelho e tão reconhecível, que até as crianças mais pequenas reconhecem a

face do Patinho.

8. O plástico é embalado
Agora, muitas centenas de Patinhos são embalados em caixinhas de cartão e

carregados para um contentor.

9. Transporte para a Europa
O contentor vem junto com muitos outros contentores num navio muito grande.

Este cargueiro precisa de cerca de 5 semanas para chegar da China à Europa.

Depois segue de comboio ou camião para as diferentes lojas.

10. Utilização
Depois da compra, o Patinho cumpre o propósito para o qual foi criado: viver

aventuras nas banheiras.

11. O Patinho no lixo

O que acontece quando já ninguém brinca com o Patinho? Uma vez que não é

uma embalagem, não pode ir para o Ecoponto amarelo. Então só restam os outros

resíduos. Os nossos resíduos são recolhidos para um aterro ou incinerados. No

incinerador, o lixo é separado e depois queimado. As matérias-primas valiosas

(petróleo e sal) são perdidas para sempre.

12. Reutilizar o Patinho
Para o ambiente, e para o Patinho, o melhor seria oferecê-lo a outra pessoa.

Assim, ele recebe uma nova família e pode servir a sua finalidade original: ir

tomar banho com crianças e adultos.
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III) A viagem do Patinho

Passo 1
Reveja com as crianças os conteúdos das imagens das páginas 7
e 8. De seguida, peça a cada criança para, alternadamente, ler
em voz alta a história da Rosinha, frase a frase. No final,
convide as crianças a reproduzir a história em grande grupo.

Passo 2
As crianças têm agora a tarefa de refletir como poderia ser a
continuação da história. O Patinho será descartado? Para onde
irá ele? O que se irá passar com ele se for deitado fora? Será
que vai conseguir escapar a este destino e vai poder voltar a
tomar banho numa banheira? As crianças podem escolher
como termina a história elaborando uma Banda Desenhada ou
um texto. Para esta tarefa, têm o resto da aula.

Passo 3
Os resultados são mostrados à turma e todas as crianças
apresentam as suas pequenas histórias.
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Todas as manhãs, ela observava as duas 

crianças, a Ilda e o João Pedro, a lavarem os 

dentes. A Rosinha nunca se aborrecia 

durante o dia, pois a cadelinha da família, a 

Luna, adorava brincar com ela - levava-a por 

toda a casa e saltitava com ela no jardim. No 

verão, tomavam banho na piscina da Ilda e 

do João Pedro.

Rosinha, a Patinha de Borracha

A Rosinha era uma Patinha de borracha feliz. Ela vivia com a família Silva. Os Silva tinham

uma casa de banho pequenina, mas luminosa. Naturalmente, tinham também uma banheira.

O bordo da banheira era o lugar da Patinha.

O domingo era o dia favorito da Rosinha. Era dia de encher a banheira. Mas este domingo foi

diferente dos domingos anteriores. A mamã entrou na casa de banho, mas não para abrir a

água. Ela tirou a Rosinha do bordo da banheira e foi para a cozinha. “As crianças já são

demasiado crescidas para um Patinho de Borracha” - disse a mãe. E abriu o caixote do lixo…
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Idade das crianças: 7 a 10 anos
Duração: 2 a 3 aulas

Visão Geral:
Todos os anos são utilizadas milhões de
toneladas de embalagens de plástico. Uma
grande parte acaba no ambiente. Grandes
quantidades de plástico chegam aos
oceanos através dos rios. Tanto, que até
criaram ilhas de lixo, que são duas vezes
maiores do que a Alemanha. Uma razão
para isto é o plástico conseguir conservar-
se por muito tempo. São necessários cerca
de 450 anos até que uma garrafa de
plástico se decomponha.
Este material didático aborda o tema da
decomposição. O tempo que diferentes
objetos demoram a decompor-se é
comparado de forma divertida. No centro
do tema está a construção de um jardim de
decomposição, onde os alunos possam
observar, ao longo do ano letivo, quais os
materiais que apodrecem/se decompõem
mais rapidamente e os que ainda lá estão
no final do ano.

Objetivos de aprendizagem:
• As crianças ficam a saber o que é a
decomposição.
• As crianças ficam a saber que há
materiais que se decompõem mais
rapidamente e outros que não se
decompõem.
• As crianças fazem experiências.
• As crianças reconhecem a importância da
reciclagem.

I) O que é a decomposição?

Preparação
Imprima as 3 imagens da maçã em A4 ou A3.

Desenvolvimento

Passo 1
Peça à turma para descrever a sequência de
imagens. O que veem nas imagens? O que
está a acontecer? As crianças descrevem, de
acordo com os conhecimentos adquiridos
previamente, o que veem, por exemplo, que
a maçã está apodrecida ou com bolor e
enrugada.

Passo 2
Explique que o processo se chama
decomposição e escreva a palavra no quadro.
Questione as crianças se já alguma vez viram
outra coisa em decomposição. Algumas
terão, certamente, já visto em casa fruta ou
legumes com bolor ou uma árvore antiga
caída na floresta. Deixe-as contar estas
histórias.

Passo 3
Dependendo da idade das crianças, de
seguida, pode esclarecer que existem seres
vivos muito pequeninos, os Microrganismos,
que decompõem alimentos, mas também
folhagem e árvores mortas, para que se
transformem em Húmus. E depois podem
crescer novas plantas. Este processo é uma
base muito importante para a vida na Terra.

Passo 4
Seguidamente, questione se alguém já viu
uma garrafa de plástico vazia criar bolor.
Presumivelmente, ninguém viu. Deixe os
alunos adivinhar por que razão é que uma
garrafa de plástico não apodrece nem se
decompõe.

Jardim das coisas que (não) desaparecem
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Explicação: os microrganismos não conseguem decompor na totalidade
o plástico, porque este é muito resistente. São necessários 450 anos
para que uma garrafa de plástico se decomponha. Aquando da
decomposição, o plástico divide-se em partículas cada vez mais
pequenas, até que só podem ser vistas ao microscópio, mas não se
transformam em húmus, como acontece com uma maçã. Em vez disso,
ficam sempre pequenas quantidades de plástico no ambiente. E cada
vez se acumulam mais. As praias são compostas por areia de plástico e o
mar está cheio de “tapetes de plástico” - que se confundem com o
plâncton. Estes “tapetes” são comidos pelos animais marinhos, que não
ficam satisfeitos e passam fome mesmo com o estômago cheio.

Fonte:
https://www.umweltbundesamt.de/en

“Uma maçã em decomposição”
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II) Planear um jardim de decomposição

Preparação
Se tiver um jardim na escola, pode utilizar 1 ou 2 m2 para fazer
um jardim de decomposição. Pode também utilizar um aquário
grande. O aquário tem a vantagem de as crianças poderem ver
como as coisas se decompõem ou não se decompõem. No jardim,
será necessário, ao fim de algum tempo, desenterrar novamente
os objetos.

Materiais
2m2 de solo no jardim da escola ou um aquário com terra.
Sinais para rotular e marcar.
Diferentes objetos à escolha, como uma garrafa de plástico,
jornais, casca de banana, caroço de maçã, algodão, etc.

Desenvolvimento

Passo 1
Deixe as crianças rotularem as embalagens e objetos que vão ser
enterrados. Estes sinais ajudarão a marcar o local exato em que
cada objeto será enterrado.

Passo 2
Abra buraquinhos no jardim ou encha o aquário de terra. De
seguida, enterre os objetos e marque os respetivos locais.

Passo 3
De semana a semana, ou de mês a mês, pode deixar as crianças
observar os objetos.

Sugestão:
Vá fazendo fotografias com o telemóvel! Assim, pode documentar
a evolução todas as semanas ou todos os meses.
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Preparação
Imprima 5 conjuntos de cartões para a atividade e
corte-os pelo picotado para que as crianças os
possam utilizar em pequenos grupos.

Desenvolvimento

Passo 1
As crianças trabalham em pequenos grupos de 5
elementos. Cada grupo recebe um conjunto com
imagens e é estabelecido um determinado tempo.
As crianças têm que adivinhar o tempo que a
natureza precisa para decompor cada um dos
objetos das imagens.

Passo 2
As crianças devem ordenar os materiais começando
com os que se decompõem mais rapidamente até
chegar a “indefinido”.

Passo 3
Coloque o caroço de maçã e a casca de banana
novamente em primeiro plano. Ambos são frutos e
precisam de diferentes tempos para se
decomporem. Deixe que as crianças procurem por
si próprias uma explicação para isso.

Nota: As indicações do período de tempo de
decomposição dos diferentes materiais são apenas
valores indicativos, pois os microrganismos que
decompõem os materiais diminuem a sua atividade
a baixas temperaturas, ou seja, no inverno e nas
montanhas mais altas, os materiais não se
decompõem ou então decompõem-se mais
lentamente. Além disso o tempo de decomposição
também depende das caraterísticas do material, do
solo e do tipo de microrganismos presentes.

Questões para refletir
Se é necessário tanto tempo para que os materiais
se decomponham, o que poderia o ser humano
fazer com esses materiais?
Para onde vai o lixo quando é recolhido pelo camião
do lixo?
Para que separamos o lixo?
O que é reciclar?

Sugestões:

Jogar ao “detetive do lixo” na própria escola e
responder a estas ou outras questões:
Que quantidade de lixo produz a nossa turma
(ou escola) durante uma semana (ou um mês,
ou um ano letivo)?
Fazemos separação do lixo na escola?
Que quantidades de plástico, papel, metais e
vidro produzimos?
Como podemos diminuir a quantidade de
resíduos que produzimos?
Onde é que utilizamos mais frequentemente o
plástico?
Existem alternativas para o plástico?

Mais informação em:
www.publico.pt/2017/06/26/ecosfera/noticia/c
onseguiria-viver-sem-plastico-mais-de-60-000-
pessoas-ja-tentam-1776950
www.slower.pt/desafio-1-mes-zero-plastico-12-
passos-comecar/

III) Advinha os tempos 
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Papel de cozinha 4 semanas

Jornal diário 6 semanas

Caixa de cartão 2 meses

Caroço de maçã 2 meses

T-shirt de algodão 5 meses

Casca de banana 2 anos

Contraplacado 3 anos

MATERIAL
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Meias de lã 5 anos

Saco de plástico 20 anos

Lata de conserva 50 anos

Lata de bebidas 200 anos

Garrafa de plástico 450 anos

Garrafa de vidro Indefinido
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Idade das crianças: 6 a 10 anos
Duração: 2 a 3 aulas

Visão Geral:
Plástico descartável como material para
embalar não é só imaginação. Quando
vamos às compras, encontramos plástico
na massa, nos doces, até nas frutas e
legumes… quase parece que não há
alternativas ao plástico. Será mesmo
assim? Esta unidade de aprendizagem
foca-se, em primeiro lugar, na forma
como é embrulhado o próprio lanche. De
que materiais é a embalagem? Quais as
matérias-primas? Que dúvidas/reflexões
existem acerca das embalagens de
plástico? Finalmente, é o próprio Lanche
que nos conta como chegou à sua
embalagem reutilizável.

Objetivos de aprendizagem:
• As crianças refletem acerca dos
materiais que existem para embalar o
lanche.
• As crianças praticam a ordenação e
distribuição de conceitos gerais e
particulares.
• As crianças alargam os seus
conhecimentos acerca do tratamento do
lixo que produzem.
• As crianças praticam as suas
competências de leitura.
• As crianças ficam a conhecer
alternativas reutilizáveis das diferentes
formas de embalar.

I) De que são feitas as nossas
embalagens?

Preparação
Imprima, em A4, os cartões dos 4 tipos de
embalagens.

Opções para a realização da atividade:
Opção 1
Imprima os cartões exemplificativos com o nome dos
diferentes alimentos e corte-os pelo picotado.

Opção 2
Leve para a aula diferentes embalagens (garrafas de
vidro, cartão, papel, papelinhos de doces ou papel do
pão, etc.).

Opção 3
Peça às crianças que tragam para a aula diferentes
embalagens.

Desenvolvimento

Passo 1
Questione a turma acerca do tipo de embalagens que
conhecem. De seguida, explore o caso de produtos
que estão disponíveis em diferentes pacotes, como
por exemplo, a massa existe em embalagens de
plástico ou cartão, o óleo em vidro ou plástico, etc.

Passo 2
Se escolheu a opção 1, atribua os cartões dos
alimentos aos diferentes tipos de embalagens.
Se escolheu a opção 2 ou 3, identifique os alimentos
que vêm dentro das embalagens trazidas para a sala
de aula, por si ou pelas crianças.

Como embalas o teu lanche?
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Atenção!
A separação do lixo é uma tarefa das Câmaras Municipais, portanto os Regulamentos e Diretrizes
podem variar, dependendo da localização.

Na página da internet da Sociedade Ponto Verde pode encontrar instruções para a separação
correta do lixo e ficar a saber mais acerca da recolha, reciclagem e aproveitamento do plástico:
www.pontoverde.pt/

O que se coloca no ecoponto amarelo?
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Questões para refletir
A que embalagem pertence cada alimento?
Porquê?

Quando se faz a separação do lixo, é importante ter em conta o material de que é feito.
É sempre claro onde é que cada embalagem é colocada para reciclar?
Que divisões existem?
Onde colocar cada uma das embalagens trazidas para a sala de aula?

http://www.pontoverde.pt/


VIDRO PAPEL/CARTÃO

METAL PLÁSTICO

MATERIAL - Tipos de embalagens
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ATUM LIMONADA

LEITE PÃO

GOMAS FARINHA

ÁGUA MINERAL MOLHOS

MATERIAL – Cartões de diferentes alimentos
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Preparação
Imprima um exemplar do texto para complemento de
espaços, para cada criança (se possível, com a página 2 a
cores, para se verem melhor as imagens).

Desenvolvimento

Passo 1
Analise com as crianças o título da história: Qual a
personagem principal da história? O que se passará na
história?
Leia e analise, em voz alta, a primeira parte da história com
as crianças.

Passo 2
A segunda parte do texto deve ser trabalhada por cada
criança, individualmente, preenchendo os espaços em
branco com a ajuda das imagens.

Reflexão
Reflita com as crianças sobre qual o tipo de embalagem em
que cada uma leva o seu lanche:
Como embalas o teu lanche? Sabes de que material é feita
a embalagem do teu lanche? E da tua bebida?
Podes reutilizar a mesma embalagem para outros lanches?

Outras questões
Que alimentos podem ser embalados em embalagens
reutilizáveis?
Tens uma caixinha lavável e uma garrafa reutilizável (de
vidro ou que não contenha plástico) em que possas colocar
o lanche?
Que alimentos não vêm em pacotes de plástico?
Por que motivo é que o papel de alumínio não é uma
alternativa amiga do ambiente? (o alumínio é, na sua
composição, muito prejudicial para o ambiente).
Onde é que podem comprar alimentos que não vêm
empacotados ou que trazem outro género de embalagens?
(num supermercado que não utilize embalagens;
diretamente aos produtores, etc.)

Caixa de informação

Quantas embalagens de plástico invadem
Portugal por ano?
Em Portugal, em 2016 foram colocadas no
mercado perto de 200.000 toneladas de
embalagens de plástico (Sociedade Ponto
Verde, 2016). Considerando um número
aproximado de 10 milhões de portugueses,
são cerca de 20kg de embalagens de
plástico por ano, per capita.

Supermercados que não têm embalagens,
também conhecidos como “supermercados
sem desperdícios”, têm vindo a abrir em
diferentes países. Informe-se: será que
existe uma loja assim perto de si?

Caixinhas do lanche reutilizáveis:
Ao comprar uma caixinha de lanche, preste
atenção se são seguras para colocar comida
e se são laváveis! Alguns plásticos são
adequados e existem alternativas de
bioplástico ou de aço inoxidável.

Garrafas reutilizáveis:
As de aço inoxidável são adequadas para
este fim e facilmente vedáveis. Por outro
lado, as garrafas de plástico duro sem BPA,
também podem ser recomendadas. O BPA
(Bisfenol A) é um componente que está
presente em vários produtos de plástico.
Uma vez que o Bisfenol A é prejudicial à
saúde, as garrafas de plástico não podem
conter BPA!
Para mais detalhes pode consultar :
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic
/bisphenol

II) Novas roupas dos lanches
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Era uma vez um Lanche

Era uma vez um Lanche que procurava uma nova

embalagem. Foi a um supermercado, porque ele sabia

que aí existem muitos alimentos embalados.

No supermercado, o Lanche falou primeiro com uma

pequena Banana com sardas: “Tu não estás embalada!”.

“É verdade, eu não preciso de embalagem, pois eu tenho

uma casca grossa. A maioria das pessoas, contudo,

coloca-me dentro de uma saca de plástico e isso não

pode ser”, respondeu a Banana. O Lanche pensou para si:

“Não, sem embalagem é que eu não posso ir, senão a

mochila suja-se”.

De seguida, o Lanche perguntou à Massa: “A vossa

embalagem é tão bonita e colorida, pode ser

reutilizada?”. A Massa respondeu-lhe: “Não, a nossa

embalagem só é feita para nós. Quando nos comem, vai

para o lixo”. O Lanche pensou para si: “Eu quero uma

embalagem que possa ser utilizada várias vezes. Já ouvi

falar de um lugar onde a Massa e outros alimentos são

embalados de forma diferente do que nos

supermercados”.

A roupa nova do Lanche
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Curioso, o Lanche faz-se ao caminho para uma loja chamada

“Amor Avulso”. Nessa loja não existem embalagens de plástico,

daquelas que só podem ser utilizadas uma vez. O Lanche fica

espantado: na estante do frigorífico havia

____________________ (1) e ____________________ (2) em

frascos e garrafas de vidro.

A ____________________ (3) existe avulso num recipiente,

embrulhada em papel. Para empacotar os diferentes e

coloridos ____________________ (4), existiam muitos

____________________(5) vazios para encher. O Lanche falou

com umas ____________________(6) cor-de-rosa e amarelas:

“Digam-me, como é que vocês são transportadas? Se vocês

não são empacotadas, não sujam as mochilas e as malas?!”.

“Nós somos empacotadas”, responderam-lhe as Gomas. Agora,

o Lanche ficou curioso: “E como é que é a vossa embalagem?”.

“Bastante diferente: primeiro somos embrulhadas em papel e

depois novamente colocadas num ____________________ (7)

de vidro”.

O Lanche estava surpreendido e queria saber mais: “E o que

acontece depois às vossas embalagens? São também deitadas

fora, como as embalagens da Massa, nos supermercados?”

“Não, podem voltar a ser enchidas com novos alimentos.

Algumas pessoas que fazem compras aqui, trazem as suas

próprias embalagens e colocam os alimentos nas embalagens

que trazem”.

“Fantástico” - pensou o Lanche, “também vou encontrar para

mim uma embalagem bonita!”.

O Lanche põe-se a caminho
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