
ANO 7 - Nº7

Corrida da
Reciclagem

Monte seu jogo e chame
a turma para brincarUma publicação da

Atividades infantis para resolver e colorir.

• Caça-palavras 
• Vamos colorir 
• 7 erros
e muito mais!





Vamos colorir?

As árvores deixam nosso ar mais puro.
Cuide da natureza, plante uma árvore!



Jogo dos 7 erros

Descubra onde estão os 7 erros da imagem abaixo



Recicle
Separar embalagens de plástico, papel, vidro

e metal para reciclagem ajuda a preservar o
meio ambiente. Separe você também. Ligue cada

objeto ao cesto correspondente:

1.  Jornal
2.  PET de refrigerante
3.  Lata de alumínio
4.  Papel rascunho
5.  Caixinha de suco
6.  Garrafa de água (vidro)
7.  Copo de vidro quebrado
8.  Casca de banana
9.  Embalagens de chocolate
10.   Resto de maçã
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Atenção: papéis devem ser rasgados e não amassados para a reciclagem.

9.



Vamos colorir?



Labirinto
Ajude o Biguccino a encontrar o caminho certo



Cruzadinha

1)

3)

5)

2)

4)

A MBigucci cuida da Natureza com o projeto
Big Vida. Complete a cruzadinha e veja

como você também pode contribuir:

1) Reciclar significa:____________.
2) Podemos separar para reciclagem: papel, vidro, metal e ________.
3) Para economizar água, devemos fehar a ________ enquanto escovamos
os dentes.
4) Economize energia. Sempre apague as ________ ao sair de casa.
5) Nunca jogue –––– de cozinha na pia. Ele também pode ser reciclado.

RESPOSTAS: 1) Reaproveitar 2) Plástico
3) Torneira 4) Lâmpadas 5) Óleo.





Ligue os pontos
Siga a numeração e complete a imagem
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Quebra-cabeça
O Big Riso é um grupo de palhacinhos que alegra

crianças doentes em hospitais. Encontre o pedaço certo
que falta para completar o quebra-cabeça do Big Riso.

a) b) c) d) e)



Instruções
1. Podem par ticipar até 4 jogadores. 
Uma outra pessoa deverá ficar com 
o car tão das respostas, orientando 
as jogadas.

2. Recorte os cartões de perguntas e 
respostas, as peças dos participantes 
e monte o dado.

3. Cada jogador escolhe uma cor da 
peça para competir.

4. Embaralhe bem os cartões de 
perguntas e deixe-os empilhados ao 
lado do tabuleiro.

5. Para ver quem começa, os partici-
pantes deverão lançar o dado, quem 
tirar o maior número iniciará a partida 
e a sequência  dos jogadores será no 
sentido horário.

6. Cada jogador iniciará comprando 
um cartão com perguntas. Se acertar 
a resposta, ganhará o direito de jogar o 
dado e percorrer as casas correspon-
dentes ao número do dado. Se errar, 
passará a vez ao jogador seguinte.

7. Cada car tão tem duas perguntas. 
Se a primeira questão for respondida 
corretamente, o car tão deve ir para 
uma outra pilha e será utilizado para 
a segunda questão, quando termina-
rem os car tões da primeira pilha. 
Caso o jogador erre a primeira 
pergunta o car tão deve voltar para o 
final da mesma pilha onde estava, 
para ser reutilizado.

8. Ao percorrer o tabuleiro, os partici-
pantes poderão cair em casas com 
bônus ou com penalidade, siga as 
instruções avançando ou voltando as 
casas solicitadas.

9. O vencedor será aquele que chegar 
primeiro nos coletores de reciclagem!

Boa sorte!

CHEGADA

LARGADA

CORRIDA DA 
RECICLAGEM 

Você tomou banho rápido e não 
desperdiçou água. Parabéns! 
Avance duas casas

Você desligou a tevê 
quando saiu da sala e 

economizou energia. Muito 
bem! Avance duas casas

Você lembrou a sua mãe que não 
pode jogar óleo de cozinha na pia. Ele 
também deve ser guardado e enviado 
para reciclagem! Boa atitude! 
Avance três casas.

Jogou a embalagem do 
chocolate junto com o lixo 
orgânico. Ele sujou e agora 
não pode ser reciclado. 
Volte quatro casas

Você foi almoçar e deixou o 
computador ligado à toa, 
desperdiçando energia! 
Volte três casas

Em vez de rasgar, você amassou todo 
o papel que jogou na reciclagem, 
mas, papel amassado não se pode 
reciclar. Volte uma casa

RESPOSTAS
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Reúna a família e aprenda de forma divertida 
como cuidar melhor do nosso planeta.

CORRIDA DA 
RECICLAGEM 

1. A cor azul nos coletores 
identifica qual material?
a) plástico
b) papel
c) vidro
d) metal
 
2. Quantos litros de água você 
desperdiça se você deixar a 
torneira aberta enquanto 
escova os dentes?
a) 2 litros
b) 4 litros
c) 8 litros
d) 12 litros
 

1. Qual a cor correspondente 
aos coletores para plástico?
a) verde
b) vermelho
c) amarelo
d) azul
 
2. Quanto tempo uma garrafa 
plástica descartada na 
natureza leva para se 
decompor?
a) 1 ano
b) 500 anos
c) 100 anos
d) 8 meses

1. Como é chamado o aumento 
da temperatura do planeta 
devido ao acúmulo do gás 
carbônico na atmosfera?
a) veranico
b) estufamento
c) efeito estufa
d) espectro solar
 
2. Um chiclete demora quanto 
tempo para se dissolver, 
quando jogado no chão?
a) 5 anos
b) 5 meses
c) 1 ano
d) 20 anos

1. Das opções abaixo, qual 
não pode ser reciclado?
a) papel que embala o chocolate
b) caixinha de suco
c) embalagem metálica de 
salgadinho
d) latinha de refrigerante
 
2. Quanto tempo o vidro 
descartado na natureza leva 
para se decompor?
a) tempo indeterminado
b) 500 anos
c) 10 anos
d) 1 ano

1. Quanto tempo um gibi ou 
um jornal leva para se 
decompor na natureza?
a) 600 anos
b) tempo indeterminado
c) 2 anos
d) 6 meses
 
2. Apenas um litro de óleo que 
é jogado na pia, contamina 
quantos litros de água?
a) 1 litro de água
b) 10 litros de água
c) 1 milhão de litros de água
d) óleo não contamina a água

1. Qual o nome que se dá ao 
objeto que é decomposto por 
organismos vivos da natureza?
a) ecodecomposto
b) biodegradável
c) reutilizável
d) reciclável
 
2. Qual é a cor correspondente 
aos coletores de vidro?
a) amarelo
b) azul
c) vermelho
d) verde
 

1. Quanto lixo um brasileiro 
produz, em média, em 
um mês?
a) 500g
b) 100g
c) 5 kg
d) 21kg
 
2. Quanto tempo leva para 
se decompor uma latinha de 
alumínio?
a) 2 anos
b) 15 anos
c) 20 anos
d) mais de mil anos
 

1. A cor amarela no coletor 
corresponde a qual material?
a) metal
b) plástico
c) vidro
d) papel
 
2. Dos objetos abaixo, qual 
pode ser reciclado?
a) lâmpadas
b) clipes
c) papel toalha
d) lata de óleo
 

1. Quantas sacolinhas 
plásticas o brasileiro utiliza 
por ano?
a) 10
b) 150
c) 800
d) 300
 
2. Dos objetos abaixo, o que 
pode ser reciclado?
a) guardanapo de papel
b) espuma
c) sacolinha de supermercado
d) cristal

1. Que produtos podem ser 
feitos a partir da reciclagem 
do óleo de cozinha?
a) xampu e condicionador
b) sabão e ração animal
c) roupas e bijuterias
d) perfume e maquiagem
 
2. Qual é a parte do 
computador que mais 
consome energia?
a) teclado
b) monitor
c) CPU
d) mouse

1. O Brasil é campeão 
mundial na reciclagem 
de qual material?
a) alumínio
b) plástico
c) vidro
d) papel
 
2. Que objetos é possível fazer 
a partir da reciclagem do 
plástico (PET)?
a) perfume e xampu
b) roupas e móveis
c) ração animal e pasta de dente
d) esmalte e tinta

1. Dos papéis abaixo qual 
pode ser reciclado?
a) papel carbono
b) etiquetas adesivas
c) folha de caderno
d) papel higiênico
 
2. Quantos litros de água vão 
pelo ralo em 15 minutos de 
banho?
a) 135 litros
b) 10 litros
c) 45 litros
d) 20 litros

RESPOSTAS
Cartão 1     1)b     2)d
Cartão 2     1)b     2)b
Cartão 3     1)c     2)a
Cartão 4     1)c     2)a
Cartão 5     1)d     2)c
Cartão 6     1)b     2)d
Cartão 7     1)d     2)d
Cartão 8     1)a     2)d
Cartão 9     1)c     2)c
Cartão 10   1)b     2)b
Cartão 11   1)a     2)b
Cartão 12   1)c     2)a

CARTÃO 1 CARTÃO 2 CARTÃO 3 CARTÃO 4

CARTÃO 8CARTÃO 7CARTÃO 6CARTÃO 5

CARTÃO 9 CARTÃO 10 CARTÃO 11 CARTÃO 12

CORRIDA DA 
RECICLAGEM 
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www.mbigucci.com.br

11 4367-8600

Queridos amiguinhos,

Precisamos da ajuda de todos para cuidar do nosso Planeta.

Infelizmente ainda há muito lixo nos rios e nas ruas e muito 

material reciclável indo para o lixo comum. Então vamos fazer nossa 

parte, vamos colaborar separando materiais como papel, plástico, 

vidro e alumínio para reciclar. E nada de jogar lixo no chão ou nas ruas, 

o lixo entope os bueiros e causa enchentes. Outra dica é economizar 

água durante o banho e na hora de escovar os dentes. Converse 

com seus pais e seus amigos para que eles também ajudem 

a cuidar do nosso Planeta.

Conto com vocês!


