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RECICLAGEM, MEIO AMBIENTE E ARTE

RECICLAGEM é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou a 
uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, 
reduzindo o impacto ambiental.
Seu processo ajuda a diminuir o desperdício de energia, água, a contaminação do solo e lençóis freáticos, 
além de ajudar a proteger recursos minerais importantes para manutenção do ecossistema e a vida humana. 
São vários os matérias que podem ser reciclados (papelão, garrafas pet, latinhas de refrigerantes, copinhos 
plásticos, entre outros).
MEIO AMBIENTE é o mundo em que vivemos, é nosso dever cuidar dele, não poluindo a água e nem o ar 
que respiramos, protegendo os animais e não jogando lixo na rua. Entre outros cuidados, temos a 
responsabilidade de cuidar da nossa natureza, mas também podemos reaproveitar o que vem dela, fazendo 
arte. Veja as mandalas abaixo.

Mandala

A palavra mandala, significa círculos místicos, ou seja, organização geométrica dentro de um centro. Tem 
raízes indiana, podendo ser encontrada em diversas culturas pelo mundo, pois acredita-se que é um 
instrumento de cura, espiritualidade, meditação e concentração.

  



Agora que você já sabe o que é reciclar e a importância de cuidar do nosso meio ambiente, use a sua 
criatividade, para construir uma mandala, com materiais da natureza. Recorte um pedaço de papelão de 
forma quadrada no tamanho de 20 x 20, se quiser maior, recorte no tamanho de 30 x 30, organize os 
matérias que você irá usar, formando um círculo.                                                                                    
Materiais que podem ser utilizados:  pedras, areia, flores, folhas, sementes e gravetos. Veja alguns 
exemplos abaixo.

Depois de pronto, tire uma foto e envie para o meu  whats 979549192, se você não enviou a atividade da 
semana passada, aproveita e envia junto.

  

   


