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CONEXÃO COM OS ODS

Ensino fundamental e Médio

NÍVEL

TAMANHO DE PÚBLICO PRETENDIDO

50 estudantes

MODO DE ENTREGA

Grupos pequenos, atividade online

TEMPO DE ATIVIDADE

45- 60 min

TIPO DE RECURSO

PROJETO

1. Por meio de uma atividade prática, as crianças aprenderão como a ação capilar 
pode ajudá-las a fazer uma jardineira com autorregulação e entender sua eficiên-
cia hídrica.

2. As crianças compreenderão melhor os códigos de reciclagem de plástico nas 
embalagens, o que as ajudará a separar melhor seus resíduos.

3. As crianças compreenderão, por conta própria, que o reaproveitamento é uma 
forma de resolver o problema do lixo e que pode ser implementado facilmente 
em casa.

4. As crianças compreenderão que o reaproveitamento pode ser um caminho para 
uma oportunidade empreendedora inovadora.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

LINKS EM COMUM

Física, Arte e Artesanato, Gerenciamento de 
Resíduos, Alterações Climáticas

Uma invenção que pretendia tornar nossas vidas mais fáceis agora está sufocando nosso 
planeta. A poluição por plástico é um dos problemas ambientais mais urgentes que o mundo 
enfrenta hoje.

A cultura do descarte que veio com o uso do plástico teve sérias consequências. Nossa terra, 
corpos d‘água, animais, pássaros e até mesmo a vida marinha possuem plástico em seu 
sistema. Microplásticos nocivos estão por toda parte na Terra, do Monte Everest à Fossa das 
Marianas. Muitos países se comprometeram a tomar medidas para enfrentar a ameaça do 
plástico, aplicando proibições estritas ao uso desses materiais e implementando projetos de 
reciclagem eficazes.

Enquanto essas iniciativas maravilhosas estão sendo abordadas por vários governos em 
grande escala, há algo que podemos fazer localmente e em nossas casas com os recursos 
que já temos para reduzir nosso consumo de plástico? Sim, existe uma maneira pela qual 
também podemos ajudar - Reutilizar! Prolongar a vida útil de um material residual, reapro-
veitando-o em algo útil, agregando valor a ele é chamado de upcycling (reutilização). Esta 
atividade abrirá nossos olhos para as possibilidades infinitas de usar conceitos científicos 
simples para adaptar resíduos em objetos úteis e questionar a necessidade de comprar 
produtos de plástico recém-fabricados.

INTRODUÇÃO

1. O que fez com que a água levantasse o fio? Você pode pensar em um exemplo em 
que esse processo seja visto no mundo natural? (Raízes das plantas absorvendo 
água do solo)

2. O que é segregação de resíduos? Isso é necessário?
3. Quanto lixo plástico é gerado em nossas casas diariamente? Todos eles podem ser 

reciclados? (Apresentar códigos de reciclagem de plástico)
4. A garrafa que usamos para a nossa atividade pode ser reciclada? Quanta energia 

é gasta para reciclá-la? (Discuta as etapas de reciclagem do Pet 1 e quais itens 
podem ser feitos a partir dele. Por exemplo, móveis, tapetes, recipientes, etc.)

5. Quem faz a reciclagem? Existe alguma limitação neste processo?
6. Podemos fazer algo com o lixo plástico em nossas casas? (Apresente o Upcycling 

com um exemplo como usar um pote de iogurte para guardar seus itens de pape-
laria, fazer papel artesanal com resíduos de papel etc.).

QUESTÕES GUIA

TÓPICOS

DESIGN DE PRODUTO, JARDINAGEM

PALAVRAS-CHAVE

SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS,  
EMISSÕES DE CARBONO, ATERROS,  
INOVAÇÃO, COESÃO, AÇÃO CAPILAR,  
CÓDIGOS DE RECICLAGEM DE PLÁSTICO

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA

AÇÃO CONTRA 
A MUDANÇA 
GLOBAL DO CLIMA

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

VIDA 
NA ÁGUA

CONSUMO 
E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

VIDA 
TERRESTRE
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Pegue o barbante e mergulhe uma das pontas no copo d‘água. O que você vê? A ação capilar faz com que a água suba e torne o fio úmido. Agora, 
vamos usar este princípio para transformar uma garrafa Pet em uma plantadeira com irrigação automática. Remova os rótulos da garrafa. Lave o 
frasco e sua tampa e seque-os. Usando a tesoura, corte cuidadosamente o frasco a cerca de 12 centímetros da base e reserve. Usando um prego 
e um martelo ou qualquer ferramenta pontiaguda, faça um furo cuidadosamente no centro da tampa do frasco. Você pode usar uma caneta / mar-
cador para encontrar o local correto antes de perfurar. Pegue o pedaço de barbante / fio de tecido e passe-o pelo orifício. Faça um nó por dentro 
para mantê-lo no lugar. Coloque a tampa no frasco.

Se você decidir decorar sua plantadeira, poderá fazê-lo agora pintando-a ou prendendo cordas de juta em volta dela, ou usar qualquer outro 
material ecológico para alegrá-la. Encha a parte inferior da garrafa com água e coloque a parte superior de cabeça para baixo dentro dela. Agora 
adicione um pouco de solo para envasamento e plantas / sementes na seção de cabeça para baixo. Regue o solo agora porque precisa estar úmido 
para começar. Certifique-se de que a base da garrafa não fique seca, cobrindo-a com água somente quando necessário.

TAREFAS

• Barbante ou qualquer fio de tecido absorvente (aproximadamente 25cm de 
comprimento)

• Um copo / xícara de água
• 1 garrafa de plástico / qualquer garrafa Pet 1 (da sua lixeira ou coletada de uma 

lixeira do seu bairro)
• Um par de tesouras
• Um prego e martelo ou qualquer ferramenta pontiaguda
• Envasamento solo
• Corte de plantas / Sementes / Mudas
• Água

MATERIAIS

VAMOS REUTILIZAR!

Nossa pequena ação tem um impacto mais profundo no planeta? (Estender a vida útil de um item, por sua vez, reduz o acúmulo de plástico nos 
aterros sanitários.) Podemos reduzir a compra de novos itens se aumentarmos mais o ciclo? (Discuta sobre as emissões de CO2 quando um item 
é fabricado.) Há espaço para inovação? Esta pode ser uma oportunidade empreendedora que pode ser desenvolvida?

PROMOVENDO DISCUSSÕES

 Yoshida Menon e Preveena Nandakumar

AUTOR

Compreender como as plantas absorvem água (em inglês e espanhol): 
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/askexpert/chemistry/what-capillary-action-and-how-it-affected-gravity-ariel-michal

LINK DE RECURSOS PARA O FACILITADOR

Quais são algumas das outras coisas que podem ser recicladas? (Exemplos de reutilização na indústria da moda, arte e design) O conceito de ação 
capilar e coesão pode ser usado para projetar um jardim vertical para sua escola / comunidade usando garrafas Pet? Podemos desenvolver um 
sistema de irrigação capilar que usa apenas a quantidade adequada de água, ajudando assim na conservação da água?

POSSÍVEIS EXTENSÕES

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/askexpert/chemistry/what-capillary-action-and-how-it-affected-gravity-ariel-michal

