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Sobre o inpEV
O inpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias – é a entidade gestora do Sistema Campo Limpo, 
programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas, e atua em todas as regiões 
do Brasil. 

Como instituição sem fins lucrativos, o inpEV reúne mais de cem empresas e nove entidades 
representativas do setor e investe, continuamente, em ações de educação ambiental. Em 2019, passou 
a ser signatário do Pacto Global da ONU, que reúne 800 membros no país e 9.900 no mundo, entre 
empresas e entidades sem fins lucrativos.
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Sobre a iniciativa
Criado pelo Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (inpEV) em 2010, o 
Programa de Educação Ambiental Campo 
Limpo (PEA) tem como objetivo o apoio às 
instituições de ensino na complementação 
de conteúdos curriculares com temas 
relacionados ao meio ambiente e alinhados 
às recomendações da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e do Programa Nacional de 
Educação Ambiental (ProNEA).

Em sua 11ª edição, o PEA trata da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/
2010), cuja ideia central é a responsabilidade 
compartilhada dos vários setores da sociedade 
pelo ambiente. Considerando a educação 
ambiental como paradigma para a mudança de 
atitudes em relação aos resíduos sólidos e para 
a disposição final ambientalmente adequada 
de rejeitos, o PEA introduz conhecimentos sob 
perspectivas inovadoras, como é o caso da 
economia circular.

Uma grande novidade é que agora o PEA Campo 
Limpo faz parte da Plataforma de Parceiros ONU 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), como uma das iniciativas reconhecidas 
por sua contribuição aos ODS.

Sumário

2



Estamos chegando à 11ª edição do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, expandindo horizontes sobre a 
abordagem da responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos sólidos, uma premissa trazida pela Lei Federal 
nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

O foco principal desta edição do PEA Campo Limpo continua a ser disseminar os compromissos da PNRS, que veio 
garantir o direito de toda a sociedade brasileira de participar e compartilhar responsabilidades pela gestão adequada 
dos resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas. E acrescenta nesta abordagem uma nova ótica, ao introduzir 
o conceito de economia circular, que vem se contrapor aos modelos de produção e consumo convencionais, nos 
quais a “conta não fecha”, do ponto de vista econômico e ambiental.

A nova perspectiva ajuda a entender as relações cotidianas nas quais estamos envolvidos, seja produzindo ou 
consumindo algo, e mostra que nada se joga fora nesse mundo, pois todos os resíduos que produzimos permanecem 
no planeta. Outros conceitos já introduzidos pelo programa, como consumo consciente e ciclo de vida dos produtos, 
serão reforçados agora, a partir do entendimento do modelo da economia circular.

É possível que as gerações das quais muitos educadores e gestores fazem parte não cheguem a  viver a 
“circularidade” econômica num mundo livre de resíduos e desperdícios. Mas espera-se que seus alunos possam 
usufruir  seus benefícios, ou sejam os criadores dessa nova experiência na vida do nosso planeta. 

Bom trabalho!

Caro(a) professor(a)
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Caderno do Professor

Jogo colaborativo

Painel de Alerta

Cartaz interativo

Informação a um clique de distância
Confira mais informações e materiais pedagógicos sobre o tema desta edição no site do programa:  
inpev.org.br/peacampolimpo

Lá você encontrará conteúdos adicionais, como itens da Prova Brasil, sugestões de leitura  
e um jogo online para crianças.
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Por uma economia amiga 
do meio ambiente

Desde 2001 o inpEV 
(Instituto Nacional 

de Processamento de 
Embalagens Vazias) atua 

como entidade gestora 
do Sistema Campo 

Limpo nas atividades de 
destinação de embalagens 

vazias de defensivos 
agrícolas e promove ações 

de conscientização e 
educação ambiental sobre 
o tema, conforme previsto 

em legislação.
O princípio de atuação do 

Sistema Campo Limpo é 
o das responsabilidades 

compartilhadas entre 
todos os elos da cadeia 

produtiva (agricultores, 
fabricantes, canais de 

distribuição e poder 
público), a fim de  

realizar a logística reversa 
de embalagens vazias de 

defensivos agrícolas. 

Embalagens de volta ao ciclo de produção
O Sistema Campo Limpo é o maior e o mais eficiente programa desse tipo no mundo. 
Desde 2002, já retirou mais de 540 mil toneladas de embalagens vazias do campo, 
destinando corretamente 94% das embalagens comercializadas no Brasil. Desse 
total, 90% dos materiais plásticos são reciclados, dando origem à matéria-prima para 
mais de 30 artefatos aprovados para a produção. Ao produzir novas embalagens e 
tampas de defensivos agrícolas é fechado o ciclo de gestão pós-consumo, pois essas 
novas embalagens voltam para a cadeia do negócio para mais um ciclo de vida.

Esse modelo inovador é denominado sistema produtivo circular, ou 
economia circular, e produz impactos positivos na preservação 
do meio ambiente. Baseado em uma estrutura eficiente de 
logística reversa de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas, o modelo adotado pelo inpEV reduz 
drasticamente a geração de resíduos sólidos 
para descarte, além de gerar valor 
econômico e social, com a criação de 
empregos.

A economia circular vem sendo 
considerada por especialistas como 
uma mudança de paradigma nas 
formas de produzir e consumir na 
direção de um futuro sustentável. 
Por isso, tem tudo a ver com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 12). Assim, a 
proposta temática da presente 
edição do PEA Campo Limpo é 
traduzir os princípios e conceitos 
deste modelo para levá-lo em 
linguagem acessível às crianças 
em idade escolar, de forma 
alinhada às diretrizes da BNCC.

No site do PEA Campo Limpo 
está disponível o jogo online 

“Guardiões do Planeta”.  
Lá você também encontra mais 

atividades sobre os ODS para 
fazer com seus alunos.
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Estratégia pedagógica

Objetivos gerais do PEA Campo Limpo
n  Promover a conscientização de professores e estudantes do Ensino Fundamental 

sobre a responsabilidade compartilhada dos diversos atores da sociedade na 
gestão sustentável de embalagens vazias e outros resíduos sólidos.

n  Estimular mudanças atitudinais e protagonismo dos estudantes visando à adoção 
de práticas de consumo consciente que contribuam para a não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como a disposição 
final ambientalmente adequada de rejeitos.

Objetivos educacionais do PEA Campo Limpo
n  Desenvolver uma atuação pessoal criativa, responsável e respeitosa em relação 

ao meio ambiente, que promova atitudes de cuidado com a natureza e estimule 
crianças e adultos a se identificarem como parte integrante dela.

n  Compreender como os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das 
pessoas e do planeta, em pequena ou grande escala, agora ou no futuro, a partir 
da compreensão do ciclo de vida das embalagens.

n  Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental relativos 
à responsabilidade compartilhada da sociedade pela gestão dos resíduos 

sólidos, no campo, em cidades de pequeno ou médio porte ou em 
metrópoles.

n  Promover posturas construtivas e ambientalmente sustentáveis na 
escola, em casa e na comunidade, estimulando práticas de consumo 
consciente.

Proposta metodológica
Trabalhadas de forma interdisciplinar, as práticas sugeridas estão em 
sintonia com a BNCC, buscando alinhar-se ao princípio exposto em sua 
introdução, qual seja que “a educação deve afirmar valores e estimular 
ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a 

mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da 
natureza” (BRASIL, 2017, p.8).

Além de dialogar com habilidades específicas da BNCC, conforme indicado 
nas próximas páginas, a proposta também dialoga com as 10 competências 

gerais, como nesse exemplo: 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
Competência Geral nº7 da BNCC (BRASIL, 2017, p.9).



É importante destacar que a logística reversa é um processo fundamental na  
ideia de economia circular, pois garante que as matérias-primas retornem às 
indústrias, favorecendo a reintrodução desses materiais no ciclo de produção  
de outros produtos. 

Além da responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos produtos e 
de outros fatores já apresentados, a economia circular também depende de uma 
legislação que regulamente e induza a sua realização, bem como de investimentos 
em tecnologia que tornem possível o reaproveitamento dos materiais nos ciclos  
de produção. 
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O melhor exemplo da 
economia circular vem da 
própria natureza, em que 

tudo é reaproveitado no 
ciclo de vida. Se uma fruta 

cai no chão, por exemplo, 
ela atrai microrganismos 

que aceleram sua 
decomposição, fazendo 
com que seus resíduos 
sejam disponibilizados 

no solo para nutrirem 
as plantas que estão 
por perto. Para uma 

compreensão mais 
abrangente das diferenças, 

compare pontos positivos  
da economia circular em 

relação à economia linear.

Economia linear x Economia circular
ECONOMIA LINEAR

Modelo de desenvolvimento econômico 
que depende do consumo de recursos 
finitos, em que cada material, após 
utilizado, é descartado.

Sistema que atinge seu limite face ao 
aumento da população e à elevação 
do nível de consumo, marcado por 
produtos feitos para serem usados 
apenas uma vez.

Fluxo que leva ao risco de esgotamento 
de matérias-primas e custos cada 
vez mais elevados na sua extração, 
gerando um volume desnecessário de 
resíduos, com impactos crescentes nos 
ecossistemas.

ECONOMIA CIRCULAR

Modelo de desenvolvimento econômico 
em que cada material é usado e 
reutilizado ao máximo com o mínimo 
de desperdício.

Escolha de matérias-primas, desenho 
de produtos e aproveitamento de 
subprodutos industriais feitos com 
intencionalidade para gerar ciclos de 
vida mais duráveis.

Espécie de “circuito fechado” entre 
produção e consumo, no qual os 
resíduos tornam-se recursos a serem 
recuperados e revalorizados por 
meio da reciclagem e reutilização, 
beneficiando as pessoas e a natureza.

Utilize o cartaz para explicar melhor o que é 
economia circular e economia linear. Com esses 
fluxos ilustrados seus alunos irão se apropriar de 
conceitos importantes para trabalhar em todas as 
atividades propostas neste caderno. 

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF04CI05
EF04GE04
EF04CI02

EF15LP02
EF15LP04
EF04LP24
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DESENVOLVIMENTO

Parte 1: Pra começo de conversa...
n Apresente à sala o Jogo Guardiões dos Planetas. 

n Pergunte se sabem o que é um planeta e quantos planetas já conhecem.  
E o termo “guardiões”? Como o compreendem? 

n Feito isso, hora de ler junto com a sala as regras e começar a  
“aventura espacial”.

Parte 2:  Roda de conversa sobre o jogo
n Convide os alunos a listarem num painel os problemas ambientais, sociais e 

econômicos enfrentados nos diferentes planetas do jogo. 

n Problematize: a Terra enfrenta problemas semelhantes? Quais? Deixe em local 
bem visível, na sala, os problemas identificados pelos alunos. 

Parte 3:  Buscando soluções para problemas socioambientais
n Organize a sala em pequenos grupos. Cada grupo deverá escolher um 

problema ambiental, social ou econômico para solucionar, relacionando:
• as ações e recursos necessários;
• quem serão os parceiros envolvidos (instituições ou poder público);
• qual o prazo para que o problema esteja resolvido.

n  Obs.: tudo isso pode ser realizado com maior ou menor grau de dificuldade, a 
depender da faixa etária dos alunos.

n Peça para que os grupos compartilhem com os colegas o que produziram. 

n E, para finalizar, estimule que criem coletivamente um planeta sustentável 
(considerando as soluções propostas nos subgrupos). Escolham um nome 
para o planeta e sugiram qual é o perfil dos seres vivos que nele vivem. 
Estimule que usem a imaginação para desenhar como seriam as criaturas que 
habitariam esse planeta.

PLANETA SUSTENTÁVELATIVIDADE 1 
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PARA IR ALÉM: 

n Envolva a escola no Debate “Planeta Sustentável”, em que 
cada turma terá a oportunidade de apresentar o planeta que 
criou e de refletir coletivamente sobre propostas e ações 
para a sustentabilidade social, ambiental e econômica no 
Planeta Terra.

Junto com este Caderno você está 
recebendo o Jogo GUARDIÕES 
DOS PLANETAS, com regras 
simples, mas conteúdo desafiador. 
Nesta atividade os alunos serão 
provocados a refletir sobre 
situações e comportamentos que 
contribuem para que a vida no 
planeta seja mais sustentável. 
Serão desafiados a observar 
os impactos provocados pela 
humanidade no Planeta Terra e a 
propor soluções.

Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia. 

Materiais necessários
Jogo Guardiões dos Planetas, 
papel e material de desenho para 
montagem do painel.

Objetivos
n Exercitar a cooperação em 

busca de objetivos coletivos e 
agir em defesa de interesses 
socioambientais. 

n Observar, no dia a dia, impactos 
ao meio ambiente provocados 
pela predominância da economia 
linear. 

n Comparar os efeitos da economia 
linear e da economia circular, 
identificando aspectos positivos 
da economia circular quanto às 
questões socioambientais. 

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF35EF04
EF04MA16
EF04GE03
EF04GE05

EF04GE11
EF05GE04
EF04HI05
EF05LP09



A transição indicada nos  
pilares da PNRS
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A Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 

- PNRS (Lei nº 
12.305/2010), que 
introduz a ideia da 

responsabilidade 
compartilhada 

dos vários setores 
da sociedade pelo 
ambiente, tem em 

suas definições 
alguns pilares 

importantes para 
assegurar uma 

transição para a 
economia circular.

n EDUCAÇÃO AMBIENTAL - instrumento de mudança de atitudes em relação aos 
resíduos sólidos, incluindo a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

n LOGÍSTICA REVERSA – sistema de fluxo logístico circular que viabiliza, 
após o consumo dos produtos, a coleta dos resíduos sólidos gerados e o seu 
encaminhamento ao setor empresarial responsável.

n CICLO DE VIDA - ciclo de vida ou jornada de um produto, da extração de matéria-
prima à destinação dos resíduos após seu consumo, durante o qual diversos atores 
devem compartilhar responsabilidades  em regime de colaboração.

n RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA – atribuições dos diversos atores no 
cumprimento da PNRS. Exemplo: enquanto os fabricantes devem manter um sistema 
de logística reversa para recolher embalagens dos seus produtos, os consumidores 
devem recorrer à coleta seletiva para destinar seus resíduos à reciclagem.

Educação ambiental, logística reversa, projetos de produtos que tenham um 
ciclo de vida sustentável e responsabilidade compartilhada pela gestão de 
resíduos sólidos. Esses são componentes básicos para se chegar a uma 
economia circular, que rompe o fluxo linear de extrair matéria-prima, produzir, 
consumir e descartar. 

Para o êxito desse novo modelo é importante fortalecer a ideia de que “no 
planeta, não existe jogar fora”, ou seja, todo resíduo que geramos ao ser 
descartado de um modo ou de outro permanece no ambiente em que vivemos.

Ao reduzir o volume de extração de matérias-primas 
(recursos finitos) e minimizar o impacto dos resíduos, 
reintroduzindo-os num sistema de produção 
contínua, a economia circular traz benefícios não só 
do ponto de vista ambiental, como também social e 

de saúde pública.

No planeta não existe  jogar  fora

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF05GE11
EF05CI05
EF05GE12

EF35LP05
EF05LP15



DESENVOLVIMENTO

Parte 1: Pra começo de conversa...
n O painel de alerta traz alguns contornos de animais marinhos afetados pelo 

consumo e descarte inadequados de embalagens. Identifique com seus alunos  
quais são esses animais e estimule-os a pesquisar mais sobre o tema da 
poluição de plásticos nos oceanos. 

n  Depois dessa pesquisa, eles devem escolher em consenso qual animal querem 
ver no painel para dar início ao trabalho e, em seguida, definir em uma frase 
qual mensagem querem transmitir sobre o tema.

n Discuta com eles a quem querem comunicar essa mensagem. Pessoas que 
andam no bairro? Comunidade escolar? Alunos? Familiares? Jovens em geral? 
Como desejam levar as pessoas a refletir e mudar atitudes? 

n E, por fim, onde irão comunicar. É preciso pensar se o painel ficará num 
corredor interno, no pátio, no muro externo da escola, num ponto de ônibus, 
num comércio local etc. E, claro, quais medidas precisam tomar para que isso 
seja feito com a devida autorização, sem causar problemas.

Parte 2: Mão na massa
n Escolhido o animal, é preciso seguir os contornos da cor do painel base para 

preencher seu interior com cola e compor a imagem.
n Antes de colar o resíduo coletado, é interessante que os alunos façam um 

exercío fora do papel com a composição de cores e elementos desejados. 
Depois é só fazer a colagem, usando a criatividade (podem ser tampinhas de 
diferentes cores e tamanhos, por exemplo). 

n Pronto o painel, verifique se precisa ser colado em alguma cartolina ou papel 
cartão para ficar mais rígido e utilize fita dupla face ou barbante para fixar no 
ponto escolhido para ser exposto.
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ATIVIDADE 2 

Nesta atividade os alunos irão 
construir um painel com uma 
técnica semelhante à utilizada 
pelo artista plástico Vik Muniz 
(veja as duas obras abaixo e saiba 
mais sobre o artista no site do PEA). 

Áreas do conhecimento
Artes, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências. 

Materiais necessários
Resíduos sólidos de materiais 
variados, recicláveis e não 
recicláveis devidamente 
higienizados, e a base para o 
painel de alerta que acompanha 
este kit do PEA 2020.

Objetivos
n Perceber o impacto causado  

pelo descarte não responsável de 
resíduos e as consequências do 
modelo de Economia Linear na 
natureza.

n Usar a comunicação visual como 
forma de divulgar conhecimentos 
científicos que contribuem para 
uma sociedade mais sustentável.

n Utilizar diferentes linguagens 
para se expressar e partilhar 
informações.

PARA IR ALÉM: 

n Esta atividade não precisa ficar restrita às sugestões do painel 
base. Outros paineis criativos poderão ser elaborados com a 
mesma técnica.

n Proponha entrevistas dos alunos com quem vê o painel, 
buscando identificar que impacto ele causa. 

n  Peça que os alunos manifestem suas 
aprendizagens com a experiência por meio de 
uma redação ou um pequeno vídeo gravado 
com o celular. 

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF15LP04
EF15LP05
EF15LP09
EF15AR04

EF15AR05
EF05HI05
EF15AR06

PAINEL DE ALERTA

Estas e outras obras  
de Vik Muniz podem  
ser vistas no site 
vikmuniz.net/pt



Consumo:  
fazer escolhas é o começo de tudo
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Quando se trata de 
consumo, o primeiro aspecto 

importante a considerar é 
o processo de decisão, pois 

toda decisão de consumo 
traz consequências positivas 

e negativas para as nossas 
vidas, afeta a economia, a 

sociedade e o meio ambiente. 
É certo dizer que o consumo 

é a chave para a mudança 
de certos padrões de 

comportamento que hoje 
tornam a vida no planeta 

insustentável. Mudar a 
mentalidade que está por 

trás desses comportamentos 
é o grande desafio.

Importante considerar que 
os consumidores ainda não 

percebem a relação entre 
a geração de resíduos, os 

processos de fabricação 
dos produtos e os impactos 

das embalagens, 
entre outros 

aspectos. Mas 
sempre é tempo 

de mudar!

É muito comum ouvir a expressão “nós fazemos parte da sociedade de 
consumo”. Isso quer dizer que fazemos parte de um sistema em que a maioria  
das pessoas foi condicionada a consumir de forma imediatista e inconsequente. 
Nesse modelo de sociedade o que importa é satisfazer um desejo de possuir 
ou acessar algum bem ou serviço, sem medir o impacto que isso possa causar.

O que se chama de consumo consciente é o contrário dessa prática 
consumista. Não significa que é preciso ter uma vida de privações, mas 
sim uma nova atitude, considerando todos os aspectos envolvidos, quando 
desejamos ter algo. 

Tudo começa com a análise da necessidade: realmente preciso comprar  
ou trocar? Se o consumidor decidir que sim, deve se informar então  
sobre os impactos individuais, sociais, econômicos e ambientais do produto 
que deseja ter. Mas isso não basta. É preciso decidir onde comprar e 
escolher bem o fabricante e o vendedor, procurando saber se ambos têm 
práticas sociais e ambientais responsáveis. Ao consumidor também cabe 
usar o produto de forma responsável para que tenha uma vida útil mais 
longa, gaste menos recursos (como energia e água) e seja descartado 
de forma adequada. Uma boa dica para desenvolver atitudes de consumo 
consciente é se fazer estas seis 
perguntas antes de comprar algo.

Sociedade de consumo:  nós fazemos par te

Acesse a página do Instituto Akatu na 
internet (link disponível na Bibliografia) 
e confira as informações por trás de cada 
pergunta.

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF05LP16
EF35LP15
EF04HI01

EF15LP03
EF05CI08
EF05CI09
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ATIVIDADE 3 

A proposta é que os alunos 
observem o território por onde 
circulam – dentro da escola, no 
caminho para casa, no bairro 
onde moram – para identificar 
o que acontece com os resíduos 
sólidos produzidos pela natureza 
e o que acontece com os resíduos 
produzidos pelas pessoas. As 
observações serão registradas no 
“Diário Cidadão”, confeccionado 
em sala de aula, de modo 
a estimular a resolução de 
problemas coletivos e o exercício 
da cidadania ativa. 

Áreas do conhecimento
Artes, Língua Portuguesa, 
Geografia, História, Ciências

Materiais necessários
Para a confecção dos diários: 
papéis sulfite ou folhas de 
cadernos a serem reutilizados, 
papel mais grosso para a capa, 
grampeador e furador, barbante 
ou fitas e materiais diversificados 
para decoração dos diários. Por 
exemplo: canetinha, lápis de cor, 
giz de cera, folhas e flores secas,  
gravetos e sementes.

Objetivos
n Conscientizar quanto à 

importância de refletir sobre 
nossas escolhas na hora de 
consumir algo.

n Estimular o diálogo para a busca 
de soluções para problemas da 
comunidade.

n Reforçar aprendizagens 
relacionadas à responsabilidade 
compartilhada na gestão de 
resíduos sólidos.

DESENVOLVIMENTO

Parte 1: Pra começo de conversa...
n Pergunte às crianças se já tiveram ou viram um diário e lance a ideia de 

fazerem cada um o seu próprio diário.
n  Aproveite para debater com elas as seis perguntas do Consumo Consciente. 

Por exemplo, um caderno: por que comprar um caderno? Que tipo de caderno 
comprar? Como comprar um caderno? De quem comprar um caderno? Como 
usar um caderno? Como descartar um caderno? Que resíduos um caderno 
produz depois de descartado?

n Confecção dos diários: peça para dobrarem as folhas de sulfite ou de um caderno 
grande ao meio, cortarem um papel mais grosso para a capa e usarem 
grampeador ou furador e fita ou barbante para confeccionar o caderninho.

n  Decoração dos diários: aproveite para colocar em prática atividades previstas 
nas aulas de artes. 

Parte 2: Saída a campo
n Com os diários em mãos, é hora de registrar o que observam na escola, no 

caminho para casa, nos locais onde circulam no bairro ou na cidade.  
Peça para registrarem o que viram de positivo e de negativo no trajeto em 
relação aos resíduos.

n Depois de alguns dias de registro nos diários, as informações poderão ser 
compartilhadas com a sala e sistematizadas com os alunos, sendo destacados 
os problemas mais recorrentes no território e/ou considerados mais graves.

DIÁRIO CIDADÃO 

PARA IR ALÉM: 

n Numa roda de diálogo, poderão ser pensadas soluções 
para os problemas prioritários, o que pode incluir uma 
carta a ser enviada para a direção da escola, para 
a associação do bairro, um abaixo-assinado para o 
conselho de meio ambiente etc. Existem soluções 
ao alcance das crianças, outras não. Encaminhar o 
problema constatado a quem tem responsabilidade para 
solucioná-lo é exercício de cidadania ativa

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF35LP07
EF15LP08
EF15LP09
EF05GE11

EF05GE12
EF05HI09
EF05LP19
EF04LP11
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Para que as coisas que 
usamos sejam produzidas, 

primeiro é realizado um 
projeto ou um “desenho” 

de como elas serão. Depois, 
quando entram em processo 
de fabricação, são extraídos 
recursos da natureza, como 

madeira, minerais, petróleo, 
materiais biológicos etc. 
Uma vez produzidas, são 

distribuídas para venda 
aos consumidores. Após o 
consumo, os resíduos e as 

embalagens de cada produto 
são descartados. Essa é 

a descrição do modelo de 
produção da economia 
linear, que é conhecido 

como um fluxo que vai do  
“berço ao túmulo”.

Mas pode ser diferente. 
Depois de consumidos, os 

produtos e os materiais que 
os compõem podem retornar 

 ao ciclo de uso, de diversas 
maneiras. Isso faz com 

que os recursos possam 
“nascer” outra vez. A esse 
ciclo chamamos “do berço 
ao berço”. Essa é a base da 

economia circular.

O conceito do “berço ao berço” é, como o nome diz, um produto que não morre, 
literalmente não vai para o túmulo, mas volta ao berço, renascendo de alguma forma. 
Seu diferencial é que já nasce com essa intenção de sobreviver, ou seja, é pensado 
assim desde o momento em que alguém desenha o produto. Por isso, a palavra 
projeto ou design aparece como uma das etapas importantes da economia circular.

Outro ponto que diferencia o produto do “berço ao berço” é que ele considera 
todas as suas partes como nutrientes de um novo ciclo. Por exemplo, cosméticos 
e detergentes, são formulados desde o início para retornar de forma segura ao 
ecossistema. Produtos como partes de equipamentos, computadores e outros que 
contêm elementos não renováveis ou potencialmente poluidores são desenhados 
para ser reutilizados, sem contaminar e sem perder valor, em processos industriais 
contínuos. Confira abaixo algumas formas de dar nova vida aos produtos.

REMANUFATURAR

Desmontar, reparar e remontar  
o produto.

RECICLAR

Mudar ou tratar para a sua reutilização.

REFORMAR

Dar nova forma, reconstruir, corrigir.

RESTAURAR

Pôr em bom estado, reparar,  
recuperar, consertar.

REGENERAR

Dar nova vida, revitalizar.

REAPROVEITAR

Voltar a aproveitar.

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF04CI06
EF04CI07
EF05CI05

EF35LP01
EF04LP20



13

Nesta atividade os alunos serão 
desafiados a criarem um produto 
do “berço ao berço” e um cartaz 
de publicidade para divulgá-lo. 
Durante o processo criativo, irão 
refletir sobre Economia Linear x 
Economia Circular e que ações do 
cotidiano são importantes para 
fazer uma transição entre um 
modelo e outro. 

Áreas do conhecimento
Artes, Língua Portuguesa, 
Geografia, Ciências.

Materiais necessários
Cartaz Economia Linear x 
Economia Circular, produtos 
diversificados, canetinha, lápis 
de cor, giz de cera, lápis, régua e 
cartolina.

Objetivos
n Compreender os papéis e as 

responsabilidades compartilhadas 
sobre o ciclo de vida dos produtos.

n Estabelecer relações entre os 
hábitos de consumo e de  
pós-consumo e os impactos  
das embalagens no meio 
ambiente.

ATIVIDADE 4 

Há uma série de ações, como 
restaurar, reaproveitar, reciclar etc, 
que ajudam a entender melhor a 
ideia de economia circular e, 
principalmente, preparar a transição 
para esse modelo, demonstrando 
como nossas atitudes podem ajudar 
a torná-lo realidade.

Em uma roda de conversa, desafie 
os alunos a identificarem como 
é possível introduzir essas ações 
no nosso cotidiano. Comece 
lembrando, por exemplo, o caso 
das sacolinhas de supermercado.

Como minhas ações  
impactam o mundo

DESENVOLVIMENTO

Parte 1: Pra começo de conversa...
n Inicie a atividade problematizando o conteúdo do cartaz Economia Circular x 

Economia Linear. Peça para os alunos observarem e compararem suas etapas. Por 
que uma economia é chamada de linear, enquanto a outra de circular? 

n Apresente o conceito ‘berço ao berço’, tornando-o mais concreto. Leve um 
produto como uma latinha de alumínio para mostrar como exemplo comum de 
produto que retorna ao ciclo de produção de forma circular. 

n Explique o significado dos verbos restaurar, regenerar, reaproveitar, 
remanufaturar, reciclar e reformar, mostrando como são importantes para uma 
transição para a economia circular.

 
Parte 2: Criação do Produto

n Cada grupo vai imaginar um produto pensando, desde o início da sua criação, 
em como ele pode voltar “ao berço”, ou seja, como seus componentes e/ou 
embalagem podem servir de base para um novo produto após o consumo. 
O grupo deve dar nome ao produto, apresentar do que ele é feito, a sua função 
e o seu preço.

n A seguir, deve criar um cartaz publicitário para apresentar o produto e convencer 
as pessoas a comprá-lo, mostrando suas vantagens ambientais. Cada um dos 
grupos deve fazer uma apresentação, tentando convencer as pessoas que o 
seu produto merece ser comprado.

n Nessa argumentação de venda do produto, podem utilizar exemplos de como 
ele pode ser restaurado, regenerado, reaproveitado, remanufaturado, reciclado 
ou reformado.

n Para finalizar, faça a eleição do(s) produto(s) mais sustentável(is).

PARA IR ALÉM: 

n Organize uma mostra na escola com os cartazes criados nas 
diferentes turmas. Se for possível, peça que os grupos criem 
protótipos dos produtos do berço ao berço, utilizando sucata e 
outros materiais disponíveis.

n Promova uma reflexão crítica sobre os produtos consumidos 
dentro da escola: quais são mais e menos sustentáveis?  
Quais impactam mais e menos o meio ambiente? Por quê?

 

DESENHANDO UM 
PRODUTO SUSTENTÁVEL

Algumas habilidades da BNCC  
que podem ser trabalhadas:

EF35LP18
EF04CI01
EF04CI02
EF04GE08

EF05GE07
EF04CI04
EF15AR05

EF15AR06
EF04MA25
EF05MA22



Visite também nossas redes sociais: 
Para participar do concurso acesse: inpev.org.br/peacampolimpo14

Como fazer as inscrições?
Opção 1: solicite as folhas padrão impressas 
das duas modalidades do concurso ao 
gestor da central de recebimento do inpEV 
mais próxima da sua escola. 
Opção 2: faça o download dos arquivos 
das folhas padrão das duas modalidades do 
concurso diretamente no site:  
inpev.org.br/peacampolimpo
Não serão aceitos trabalhos realizados em 
papel diferente do padrão inpEV. 
Os trabalhos também devem indicar no título 
o tema de 2020.

Critérios de seleção
Desenho - O aluno deverá fazer um 
desenho à mão livre, na técnica em que 
preferir (giz de cera, hidrocor, lápis de cor, 
etc.), inspirado no tema proposto. Não 
serão aceitas colagens ou cópias de obras 
existentes. Para a escolha dos melhores 
desenhos, os critérios são adequação 
ao tema, criatividade e originalidade e 
distribuição do desenho na página. 
Redação - O aluno deverá fazer uma 
redação com no mínimo 20 linhas, utilizando 
o gênero narrativo ou dissertativo. A redação 
deve ser escrita em caneta azul ou preta. 
Rasuras devem ser evitadas. O texto não 
poderá ser dotado de desenhos, ilustrações 
ou enfeites de qualquer natureza. Não 
serão aceitas cópias ou trechos de obras 
existentes. Para a escolha das melhores 
redações os critérios são adequação ao 
tema, clareza e coerência textual.

Processo de seleção
Etapa local:
Por escola: cada escola deve escolher o 
melhor desenho e a melhor redação e enviá-
la para a respectiva central de recebimento 
que a inscreveu no PEA 2020.
Por central de recebimento: cada central 
deve escolher 1 (um) desenho e 1 (uma) 
redação para a etapa nacional, selecionados 

Os concursos de desenho e de redação 
integram o conjunto de atividades propostas 
para as escolas participantes do Programa 
de Educação Ambiental Campo Limpo 
(PEA), cujo foco é a responsabilidade 
compartilhada pela gestão dos resíduos 
sólidos.
Em 2020, o objetivo do PEA é incorporar 
o conceito de Economia Circular 
na abordagem da responsabilidade 
compartilhada na gestão de resíduos 
sólidos, preparando novas gerações 
para formas de produzir e consumir que 
determinarão um futuro sustentável. 

Qual é o tema de 2020?
"Vivendo num planeta mais sustentável 
com a economia circular."
A partir dos conteúdos sugeridos no caderno 
do professor e no cartaz, que apresenta de 
forma visual a ideia da economia circular, 
você poderá refletir com os seus alunos 
como a natureza e a sociedade seriam 
beneficiadas com a fabricação e o consumo 
de produtos que gerassem menos resíduos e 
impactos sobre o meio ambiente.
Ao aprender sobre isso, eles também 
terão inspirações e conhecimentos para 
pensar em como poderia ser a vida em um 
planeta sustentável. Lembre-se que antes 
de escrever ou desenhar sobre o tema, os 
alunos devem se familiarizar com os novos 
conceitos apresentados nesta edição do PEA 
Campo Limpo.

Quem pode participar?
Alunos matriculados nas escolas de Ensino 
Fundamental cadastradas pelas centrais 
de recebimento do Sistema Campo Limpo, 
conforme as modalidades abaixo:
Modalidade 1: Concurso de Desenho
Alunos de 4º ano do Ensino Fundamental.

Modalidade 2: Concurso de Redação
Alunos de 5º ano do Ensino Fundamental.

entre todos os municípios sob sua 
responsabilidade. 
Obs.: caso a central de recebimento 
encaminhe mais de 1 (um) desenho 
ou mais de 1 (uma) redação para a 
etapa nacional, esses trabalhos serão 
desclassificados em função da desigualdade 
de condições de concorrência em relação 
às demais centrais.

Etapa nacional:
Os desenhos e as redações finalistas 
da etapa local (um por central) serão 
avaliados por uma comissão julgadora em 
São Paulo, durante o mês de outubro de 
2020. A comissão reconhecerá os  
3 (três) desenhos e as 3 (três) redações 
mais interessantes do Brasil, além de  
suas respectivas escolas e professores. 
A comissão julgadora não divulgará 
rankings classificatórios por escola, 
cidade, estado ou região, nem notas 
individuais de cada produção. Os 
resultados da etapa nacional serão 
divulgados pelo inpEV a partir da segunda 
quinzena de outubro de 2020.

Haverá prêmios? Quem ganha?
Sim. Na etapa local os alunos vencedores 
do desenho e da redação receberão uma 
mochila. E na etapa nacional as escolas, 
os professores e os alunos vencedores 
também serão premiados.

Concursos de desenho e redação

Participe, 
não fique 

fora dessa!
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Glossário
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Cidadania ativa: condição de uma pessoa que se 
reconhece e empenha-se em agir como sujeito de 
direitos e deveres, conhece as leis e normas que 
organizam o viver em sociedade e defende sua aplicação 
para que sejam acessíveis a todas as pessoas.

Economia: conjunto de atividades desenvolvidas pelos 
homens visando a produção, distribuição e o consumo 
de bens e serviços necessários à sobrevivência e ao 
bem-estar da sociedade.

Ecossistema: conjunto de organismos vivos que 
interagem entre si e com o meio físico no qual se 
encontram, numa relação de permuta de matéria e 
energia.

Matéria-prima: material utilizado na fabricação de 
diferentes produtos. Pode ser um material natural, como

o cacau usado na fabricação de chocolate, ou um material 
que já passou por transformação anterior, como o tecido 
de fibras de algodão utilizado na fabricação de roupas.

Produto: tudo aquilo que resulta da atividade humana, 
seja ela material ou imaterial, dentre outras definições 
possíveis. Neste caderno utilizamos a palavra “produto” 
como aquilo que é produzido industrialmente para venda 
e consumo.

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação, 
não apresentam outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada.

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou 
bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade.
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