Objetivo da IMMA 4: Melhores práticas ambientais
Objetivo didático: Conscientizar para a existência da reciclagem de aparelhos celulares.
Ramo: Lobinhos e escoteiros
Materiais:



Caixas usadas
Papelão





Caixas de ovos
Jornais e/ou revistas
Tesoura



Cola

Modo de fazer:
1. Discuta a diferença entre recursos renováveis e não renováveis e o efeito que pode ter sobre o
nosso meio ambiente. Faça-os pensar em maneiras que a seção pode contribuir para um ambiente
sustentável em seu grupo escoteiro.
2. Apresente aos jovens o conceito de reciclagem (ver wikipedia). Pergunte a eles se reciclam qualquer
coisa em casa e no grupo escoteiro? Será que eles pensam que poderíamos reciclar um celular?
Apresente o Infográfico da Reciclecel e pergunte aos jovens se eles acham que é importante reciclar
telefones celulares e por quê?
3. Usando uma boa quantidade de materiais reciclados, incluindo caixas usadas, papelão, caixas de
ovos de várias formas e tamanhos peça aos jovens para criar um celular de produtos reciclados . Eles
podem querer desenhar os números sobre a telefone e criar seu próprio visor.
4. Peça aos jovens para pensar sobre o que sentiriam se fossem um aparelho velho e fossem
substituídos:
a. Será que o seu proprietário o colocaria em uma gaveta ou armário?
b. Você se sente triste e solitário?
c. Seria divertido tentar nova uma aventura?
5. Peça que imaginem que eles fossem levados para um centro de reciclagem onde fossem
desmontadas e transformados em novos produtos.

Avaliação:

Para que a atividade atinja os objetivos da IMMA, faça uma breve discussão orientada, por
exemplo:
1. Peça aos jovens para criar as suas próprias histórias e/ou ilustrações que surgem com soluções
alternativas para o problema de telefones celulares antigos. Eles precisam criar um visão de um
mundo futuro. Os jovens podem criar suas próprias histórias e ilustrações focando o tema de
visualizar um mundo sustentável.

