
Escrito por Vitória Andreassi e Úrsula Passos de Lima Leite

#FICAADICA#FICAADICA

Você já deve ter ouvido falar 

sobre reciclagem e separação de 

resíduos, mas já imaginou se todo 

o lixo fosse acumulado no nosso 

planeta? E de uma maneira que nem 

conseguíssemos viver mais na Terra?

Então fica a dica para você assistir 

uma animação que mostra como 

poderia ser a nossa vida se todos 

os nossos resíduos tomassem conta 

do planeta e restasse apenas os 

robôs para limpar. Wall-e é uma 

animação produzida pela Pixar 

Animation Studios, que retrata as 

consequências dos impactos do lixo 

do ser humano no planeta. 

*Alerta de spoiler!  

Tem amor, tem conscientização, 

tem ação e tem final para pensar 

e se encantar.

E lá vai outra dica, mas essa é de música. É da Turma da Mônica e muito 

divertida! Fala da importância de reciclar e cuidar do nosso planeta Terra.

MÚSICA: RECICLAR É PRECISO 
TURMA DA MÔNICA

Reciclar o lixo é a solução

Pra acabar de vez com a poluição

O que é reciclado logo se transforma

E a gente reutiliza, mas de outra 

forma

Plástico vira bola, papel vira sacola

É só ter consciência do que se 

joga fora

Na hora de jogar

Separe o lixo direitinho

Assim você terá

Um mundo mais limpinho

Reciclar, reciclar

É preciso reciclar!

Reciclar, reciclar

A gente tem que reciclar!

E o lixo transformado

Não será mais despejado

Nos campos, nos rios

Nas ruas e cidades

Pra nossa felicidade!

Reciclar, reciclar

É preciso reciclar!

Reciclar, reciclar

A gente tem que reciclar!

GRAVE UM VÍDEO CANTANDO A MÚSICA E NOS MARQUE NAS REDES SOCIAIS 
USANDO @PARQUEESCOLA.EMEA. 

OUÇA E SE 
ENCANTE COM 
A MÚSICA PELO 
QR-CODE

Créditos: Walt Disney Pictures - Pixar Animation Studios

MÚSICA DA RECICLAGEM
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https://www.letras.mus.br/turma-da-monica/1000315/



