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Data:  

 

Tema: Tudo se transforma. 

 

Conceitos trabalhados: Expressão artística, reciclagem, desperdício, consumismo, 

respeito ao meio ambiente. 

 

Objetivo: Incentivar o prazer dos trabalhos manuais e perceber como podemos dar um 

novo olhar às coisas; discutir os impactos positivos da reciclagem e do consumo 

consciente para o meio ambiente. 

OBS: Esta atividade pode ser substituída por qualquer outra que trabalhe com 

reciclagem e artesanato. 

 

Material utilizado: CD usado, Pinceis, Tinta acrílica preta, Lápis, Palito de dente. 

 

Atividade (s) proposta (s): Dinâmica de integração “Tudo se transforma” 

 

Reciclagem e cds velhos em decoração: 

 

 Forre uma superfície plana com jornal velho para não manchar o lugar que você 

vai trabalhar. Coloque o disco e pinte-o com tinta preta na parte em que se gravam os 

dados e deixe de lado umas horas para que a tinta seque.  

Quando estiver seco, chegou a hora certa de despertar o artista que vive em você.  

Com o lápis e desenhe o que quiser sobre a parte pintada: flores, animais, coisas, 

arte abstrata e tudo que desejar, conforme a foto abaixo. 
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Agora que você já tem o desenho, pegue o palito de dente e force sobre as linhas 

que você desenhou com o lápis. Quando estiver pronto, o resultado final vai ficar 

parecido com este: 

 

 

Use sua imaginação para usar na decoração, onde desejar. 

 

Sugestão: após concluírem a atividade, peça que os participantes exponham os trabalhos 

e montem uma história a partir dos desenhos. 

    

Mediação: 

1) Como se sentiram fazendo a atividade? Por que? 

2) O que é reciclagem? Para que serve? 

3) Quais as vantagens de reciclar? 

4) O resultado foi bom? 
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5) Tudo pode ser reciclado? 

6) Como descobrir formas de reciclar? R: Internet. 

7) O que é melhor? Comprar novo ou reciclar? R: Depende, mas temos de pensar 

mais em reciclar e menos em consumir. 

8) O que é consumismo? Por que ele é prejudicial ao meio ambiente e à sociedade? 

9) O que é desperdício? Por que ele é prejudicial ao meio ambiente e à sociedade? 

10) O que é consumo consciente? Como exercê-lo? 

11) Qual a importância de preservar o meio ambiente e como fazê-lo? 

12) O que são recursos naturais? Por que devemos preservá-los? Como fazemos isso? 

 

Duração: 1h e 30 minutos. 

  


