
Atividade:
Enigma dos 5R’s



Enigma dos 5R’s

Leozinho, o novo amiguinho da turma do CooperaEduca, não se preocupa apenas em como utilizar 
da melhor forma o dinheiro que ele ganha dos seus pais. Ele também se preocupa em como todas as 
suas escolhas podem influenciar o meio ambiente, e, para cuidar do planeta, ele coloca em prática os 
5R’s da política do desenvolvimento sustentável. Vamos descobrir quais são os 5R´s, colocando dentro 
do quadrado a letra inicial de cada desenho.
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Vamos aprender mais um pouquinho sobre os 5R’s da política do desenvolvimento sustentável. 
Assinale a atitude correta em relação ao meio ambiente.

REPENSAR hábitos e atitudes de consumo

REDUZIR a geração de lixo

REAPROVEITAR aumentando a vida útil dos produtos
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RECICLAR transformando resíduos em novos produtos

RECUSAR produtos que geram impactos ambientais significativos, e que não sejam essenciais. 

MERCADO MERCADO

Agora chegou a sua vez de ajudar o planeta e se divertir reaproveitando e reciclando materiais.

Jogo do Cesto

Material: uma garrafa pet, duas tampinhas de garrafa pet, tesoura, barbante, cola quente ou de 
silicone, fitas adesivas coloridas, tinta de glitter ou comum e EVA.

Passo a passo:



1-Pegue uma garrafa de pet limpa e 
recorte-a um pouco antes do meio.

2-Corte um barbante com 
aproximadamente 45 cm, e amarre 

uma ponta na boca da garrafa.

4-Personalize a garrafa pet do modo 
como quiser podendo usar, por 

exemplo, tinta, spray, EVA.

3-Pegue a outra ponta do barbante 
cole em uma tampinha e depois 
envolva-a com EVA se preferir.
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O Caderno do Mediador  é uma ferramenta para a realização do Projeto 
CooperaEduca – Cooperar para ensinar. Aprender para crescer – idealizado e 
disseminado pela Confebras – Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito. 
Nenhuma parte deste caderno pode ser usada ou reproduzida de qualquer maneira, 
salvo em casos de aplicação do projeto para as instituições licenciadas com o termo 
de cooperação com a Confebras e de citações breves incorporadas em artigos críticos 
ou revisões, desde que citada a fonte.
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