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Let’s Clean Slovenia in One Day!

Olá Caro(a) Educador(a),

Este manual irá auxiliar você na implementação de ações 

para que sua Escola participe do Movimento Limpa Brasil! no 

Distrito Federal.

FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA!  

Seja um(a) Ecoeducador(a) e incentive o consumo 

consciente e o descarte correto do resíduo sólido.



Let’s Clean Slovenia in One Day!

19 de agosto de 2011DIA DA 

ESCOLA



Let’s Clean Slovenia in One Day!

Realizar uma ação voluntária 
de mobilização e educação 
ambiental junto às escolas 
do Distrito Federal.

OBJETIVO



Let’s Clean Slovenia in One Day!

COMO A ESCOLA PODE 

PARTICIPAR ?

Faça a Inscrição da sua escola no site 
www.limpabrasil.com ; 

Leia as instruções e faça Download
do material de divulgação no blog 
de Brasília 
www.limpabrasil.com/brasilia;

Comunique ao Limpa Brasil por e-mail 
o tipo de atividade que sua escola 
realizará no dia 19 de agosto de 2011;

Registre a ação da sua escola por 
meio de fotos e relatos;

Ao final da ação, envie o registro 
(fotos e breve relato) ao Limpa 
Brasil;

Com os registros da ação de sua 
escola, a equipe do Limpa validará 
as informações e encaminhará o 
certificado de participação à sua 
Escola;

Com essa ação, inicia-se a rede 
junto à sua escola para ações 
futuras e trocas de experiência 
ligadas a temática ambiental.

FIQUE ATENTO!  A equipe do Limpa Brasil em Brasília irá escolher 

aleatoriamente Escolas para registrar a ação.
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http://www.limpabrasil.com/
http://www.limpabrasil.com/brasilia
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O QUE É MOVIMENTO?

O movimento internacional Let’s do it! já percorreu 20 países e em 2011 foi 

trazido para o Brasil, e permanecerá aqui por 10 anos, realizando ações de 

conscientização e mobilização social, a fim de incentivar a mudança de 

atitude em relação ao lixo e de influenciar a criação de um novo 

pensamento sustentável na sociedade brasileira, que leve as pessoas a 

recusarem a produção desnecessária de resíduos e o descarte negligente. 

Entre os dias 19/08 e 21/08 as ações acontecerão no Distrito Federal , 

divididas da seguinte forma:

19/08 – Dia da Escola;

21/08 – Dia da ação – limpeza dos espaços via mobilização da sociedade 

civil, vide localização dos pontos (PEs);

21/08 – Show de encerramento: DO MEU LIXO CUIDO EU! na Esplanada dos 

Ministérios.

Maiores informações acesse: www.limpabrasil.com

http://www.limpabrasil.com/


PLANEJAMENTO 

DAS ATIVIDADES 

As ações no Dia da Escola deverão ter 

como linha mestra as frases utilizadas pelo 

Movimento Limpa Brasil! Let s do it! 

Desta maneira manteremos a identidade 

em todas as atividades, são elas:

1. O mundo ficou pequeno demais para 

tanto lixo; 

2. Faça parte da mudança; 

3. Chega de lixo fora do lixo; 

4. Eu sou catador; 

5. Do meu lixo cuido eu. 
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INICIANDO A 

MOBILIZAÇÃO

Agora que você já conhece um pouco mais 

sobre o Movimento Limpa Brasil! Let s do it! É hora 

de iniciar o processo de mobilização junto aos 

seus colegas educadores, todos são bem vindos!

O mais importante é o processo participativo, no 

qual o educador e o educando assumem 

diferentes papéis no processo 

ensino/aprendizagem.  

VAMOS JUNTOS CRIAR A REDE DO MOVIMENTO 

LIMPA BRASIL ! 

Compartilhando conhecimento e atitudes!
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PREPARAÇÃO DA ESCOLA 
PARA O DIA 19/08

Elabore cartazes utilizando as frases de impacto, e fomente a criatividade dos 

educando, confeccionando novas peças de comunicação que possibilitará 

mobilizar todas as séries, funcionários e familiares.

Outra idéia interessante é selecionar pelo menos dois alunos por turma, para 

que sejam agentes, estes alunos farão a comunicação junto aos seus colegas 

de turma.

Além disso, o Limpa Brasil disponibilizará três vídeos falam sobre o movimento 

e também retratam um pouco a problemática do descarte incorreto. Com 

isso, vocês podem realizar um sessão de cinema, pois os filmes são de curta 

duração (máximo 15 minutos) e após trabalhar os temas por meio de 

elaboração de textos, desenhos, debate, pesquisa em grupo, etc. 
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DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 

Que tipo de atividade eu posso fazer?

Não podemos esquecer que as atividades devem estar pautadas em pelo 

menos uma das frases de impacto.

Deste modo seguem algumas ações:

EDUCAÇÃO INFANTIL

Catação Lúdica: Os alunos farão um passeio acompanhados dos professores e 

assistentes dentro do perímetro escolar e identificarão os resíduos que foram 

incorretamente descartados.  Desta maneira, o educador pode trabalhar a 

questão do lixo seco e lixo úmido, iniciando de forma lúdica conceitos básicos 

de educação ambiental.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Em qual lixeira?  Montar com o auxílio de caixa 

de papelão, ou saco de papel, quatro lixeiras: 

PAPEL, METAL, PLÁSTICO e ORGÂNICO. Em 

paralelo utilize revistas e jornais para recortar 

imagens: garrafa de refrigerante de 2lts, 

embalagem de congelados, comida etc. 

Agora trabalhe com eles em qual lixeira 

devemos colocar uma garrafa pet? O resto do 

arroz? A latinha do suco?  Este jogo é muito 

legal, pois você estará trabalhando a 

coordenação motora fina (recorte), conceitos 

de coleta seletiva, texturas dos materiais 

(sólido, líquido).

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 
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ENSINO FUNDAMENTAL
Séries iniciais (1º ao 5º Ano)

Oficina de brinquedos com materiais 

recicláveis: Solicitar aos alunos que enviem 

para a escola: garrafa pet, embalagem de 

iogurte, potes de plásticos, embalagens de 

papelão (pasta de dente, caixa de fósforo, 

embalagem de congelados) etc. 

Materiais auxiliares: tesoura, cola, tinta 

plástica, fita adesiva, barbante. 

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 



ENSINO FUNDAMENTAL
Séries iniciais (1º ao 5º Ano)

Dominó “Do meu lixo cuido eu”: 

Como fazer: Recorte 28 retângulos no tamanho 4X8, e escreva de acordo com 

o modelo abaixo, de um lado o tipo de material (metal, plástico, papel, vidro 

ou orgânico) e do outro lado o tipo de resíduo (restos de comida, pote de 

maionese).

Material necessário: papelão, cola, tesoura e recortes de revistas ou desenho.

METAL
Casca de 

banana

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 



REGRAS:
a) 7 pedras para cada participante, se houver menos de 4 

jogadores sobrarão pedras para serem "compradas".

b) Inicialmente quem tiver o "gabão” (PAPEL/PAPEL) 

começa, se ninguém tiver será o gabão de 

(VIDRO/VIDRO), (METAL/METAL).

c) Rodando para a direita o próximo jogador coloca uma 

pedra que corresponda com o tipo de material/resíduo, 

por exemplo: Vidro/Feijão, você pode compor com Pote 

de Vidro/Orgânico. 

Se não tiver e houver pedras a comprar, compra uma, se 

servir joga, senão, passa a vez (caso não tenha para 

comprar também).

a) Ganha a mão quem conseguir acabar primeiro com as 

pedras.

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 
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ENSINO FUNDAMENTAL
5º ao 9º ano:

Chega de lixo fora o lixo: Incentive os alunos a fotografarem pontos de 

descarte incorreto de lixo em seu bairro, rua, quadra ou esquina. Com 

o auxílio de mapa virtuais ou impressos, demarque os locais 

fotografados e com isso, inicie o mapeamento dos descartes. 

Com o registro em mãos, estimule a elaboração de folders,  textos que 

possam ser trabalhados junto a comunidade, como uma estratégia de 

conscientização ambiental.

Uma dica: Pesquise sobre as cooperativas de catadores existentes na 

região, se possível faça uma visita monitorada ao espaço com os 

alunos.

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 
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As atividades citadas são apenas algumas sugestões do que pode ser 

realizado. Compete a cada Escola verificar junto a sua grade e seu 

plano de curso, qual ação tem mais sinergia e trará maior resultado 

ensino/aprendizagem.

Porém, um ponto deve ser comum em todas as Escolas:

Utilize este dia para fortalecer a mobilização e sensibilização para o Dia 

da Ação, que em Brasília será no dia 21/08 (domingo), se possível faça 

uma reunião com os pais, envie material informativo, DIVULGUE !

Veja algumas informações importantes sobre a ação em 21/08

DIA DA ESCOLA 
DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 



NO DIA 21 DE AGOSTO
DIA DA COLETA

Leia as Instruções de 

Segurança no blog ou procure 
o Coordenador do Ponto de 

Entrega para ouvi-las

Procure resíduos sólidos 

jogados em locais 
indevidos que você 

conhece ou próximo ao 

PE e comece a coletar

Com os sacos cheios,

leve-os ao PE mais 
próximo e troque cada saco 

verde por entradas para o 

show de encerramento

Caso você queira 

coletar mais resíduos sólidos, 
despeje os resíduos que você 

coletou nos big bags e reutilize 

o seu saco verde de 100 litros
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Pegue o seu kit 

voluntario antes nas 
Agências do Banco 

do Brasil ou no dia 

da coleta no Ponto 
de Entrega
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REGISTRANDO A PARTICIPAÇÃO

Não se esqueça de registrar as atividades realizadas no dia 19/08.

As fotografias e um breve relato (no máximo 02 laudas), deverão ser 

encaminhadas por e-mail.

Após a validação das informações, o certificado de participação 

estará disponível para download.

FAÇA PARTE DA MUDANÇA!

Sandra Fernandes

Bióloga/ Mestre em Gestão Ambiental



REALIZAÇÃO NACIONAL

PATROCÍNIO NACIONAL

PARCEIROS NACIONAIS



REALIZAÇÃO LOCAL

PARCEIROS LOCAIS

PATROCÍNIOS LOCAIS



A UNESCO é a colaboradora oficial do 

Movimento Limpa Brasil Let’s Do It!. Com a 

duração de10 anos o Movimento objetiva iniciar 

um processo de conscientização para promover 

a mudança de hábito do cidadão brasileiro. 

COLABORAÇÃO



CONTATO

SEDE DO MOVIMENTO EM BRASÍLIA

SCN Q. 06, Conj. A, Bloco A, Sala 401, Ed. 

Venâncio 3.000 - Brasília/DF - CEP:70716-900

+55 (61) 3327-3730

DIA DA ESCOLA

Sandra Fernandes

sandra.fernandes@globo.com

+55 (61) 8103-5823


