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Atividade Desafio Mind Lab - Parte 1
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).

Habilidades priorizadas:
- Automonitoramento e autocontrole
- Atenção

Objetivos de ensino: 
- Estimular a criatividade
- Retomar métodos já estudados

1. Contextualização - TURMA DA MÔNICA

Você sabia que Maurício de Sousa, o “pai” da Turma da Mônica, tem dez filhos? Quase todos eles são 
retratados como personagens nos gibis, menos um: o caçula Marcelo. Mas isso mudou! O cartunista criador 
da Mônica, da Magali, do Cebolinha e do Cascão anunciou um personagem novo para as histórias em 
quadrinhos: Marcelinho.

Além de adorar números, futebol e desenho, o Marcelinho está superpreocupado com o planeta. Por isso, ele 
economiza sempre e fala muito em sustentabilidade. 

Você sabe o que é sustentabilidade? Vamos procurar e escrever o que significa no caderno? 

Logo na primeira historinha que o personagem aparece, fala de um problema bem atual que o Brasil está 
vivendo, veja abaixo:
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Exercícios – Reflita e responda

Junto com sua família, leia as perguntas, reflita sobre elas e responda em seu caderno.

1. Qual é o problema atual que o Brasil está enfrentando de acordo com a história?
2. Qual a missão do Super-herói Marcelinho?
3. Você já reparou em quanto lixo a gente produz em casa todos os dias? 
Quais são as consequências disso no planeta?
4. Sua família faz alguma ação relacionada ao lixo na sua casa?
5. E na sua escola, existe alguma separação do lixo? Você já viu em algum lugar as latas de lixo 
coloridas com o símbolo da reciclagem? 

6. É bem provável que você já tenha visto estas latas de lixo. E você sabe o que pode ser jogado 
em cada uma delas? 

2. VAMOS APRENDER MAIS SOBRE RECICLAGEM

Não existem apenas estas 4 cores para o lixo reciclável, são 10 cores diferentes: 

Você percebeu que cada uma delas representa um tipo de lixo que pode ser separado e reaproveitado, 
ou devidamente descartado. 
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3. VAMOS CRIAR O JOGO DA MEMÓRIA DA RECICLAGEM?

Você vai precisar de uma cartolina, ou algum papel semelhante para fazer 30 cartões do mesmo tamanho 
e com versos iguais. 
Em cada cartão faça um desenho, em apenas um dos lados, seguindo as orientações abaixo:
Faça 3 cartas para cada um dos 10 tipos de lixo. Uma carta com a cor, outra com o tipo de material e outra 
com desenhos do material. 

4. É HORA DE JOGAR 

• Objetivo: ter a maior quantidade de trios corretos (cor, nome e material). 
• Para iniciar, todas as cartas precisam ser embaralhadas com as imagens 
para baixo, e organizadas. 
• Cada jogador na sua vez vira 3 cartas. 
• Marca um ponto quem conseguir virar as 3 cartas do mesmo conjunto.
• Se não conseguir, desvire as cartas e passe para o próximo jogador. 

5. REFLEXÕES EM FAMÍLIA

Na sua casa há separação de lixo reciclado do lixo orgânico? 
 
Faça uma lista das coisas que você e sua família jogam no lixo.

VIDRO



6. USANDO A CRIATIVIDADE

Durante essa semana vamos dar uma 
nova utilidade à  algum material reciclado?
 
Transformar uma caixinha de leite 
em porta lápis, ou uma garrafa pet 
em um vasinho, por exemplo. 

USE SUA CRIATIVIDADE, CRIE, 
IMAGINE E FAÇA!!
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Atividade Desafio Mind Lab - Parte 2
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

“É preciso reciclar”

Reciclar o lixo é a solução
Pra acabar de vez com a poluição
O que é reciclado logo se transforma
E a gente reutiliza, mas de outra forma
Plástico vira bola, papel vira sacola
É só ter consciência do que se joga fora
Na hora de jogar,
separe o lixo direitinho
Assim você terá
um mundo muito mais limpinho

Reciclar, reciclar…
É preciso reciclar!
Reciclar, reciclar…
A gente tem que reciclar!

E o lixo transformado
não será mais despejado
nos campos, nos rios,
nas ruas e cidades.
Pra nossa felicidade!

Reciclar, reciclar…
É preciso reciclar!
Reciclar, reciclar…
A gente tem que reciclar!

Música Turma da Mônica: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NgV7O_fJsD8
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Exercícios – Reflita e responda

Junto com sua família, leia as perguntas, reflita sobre elas e responda em seu caderno.

1. Para onde o lixo vai quando ele não é reciclado? 
2. Quais são os problemas causados pelo descarte indevido do lixo? 
3. Conte se você já viu nas mídias (televisão, internet, radio) alguma situação causada 
pelo excesso de lixo nas ruas? 

2. QUE TAL ESTUDAR UM MÉTODO?

Assista esse vídeo sobre reciclagem e pense como o Método das Aves Migratórias está envolvido nele. 

3. É HORA DE JOGAR!

Vamos jogar novamente o Jogo da Memória da Reciclagem. 
Porém, desta vez, tente jogar dupla contra dupla 
se for possível (caso não tenha número de jogadores 
suficientes podem jogar individualmente). 

De que maneira o trabalho em equipe ajuda no jogo da memória? 

4. Reflexões em família

Leia com sua família a “Hora da Conversa” do seu Livro do Aluno, da página 43 até 45. 
Agora, responda em seu caderno:

1. Como o Método do Detetive pode ajudar a compreender o problema do lixo e buscar soluções para ele? 
2. O Método das Aves Migratórias tem com principal ideia o trabalho em equipe. Como você e sua família 
podem utilizá-lo para melhorar a reciclagem e diminuir a quantidade de lixo na sua casa? E a cidade? 
E o planeta? 
3. No seu bairro tem coleta seletiva? Como ela é feita? 
4. Vamos realizar mais uma atividade para checar se você entendeu e lembra de todas as cores dos lixos? 

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/avesmetc
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“Troque os símbolos pelas letras e descubra os nomes dos resíduos que correspondem a cada lata. 
Depois indique a cor correta de cada latão de lixo sugerida pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA”


