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Desenhe como ficou o 
apartamento do Waldisney:

Como se 

1

2

3

Dois dias depois que o pai e a mãe dele viajaram.

Uma semana depois que o pai e a mãe dele viajaram.

 Um mês depois que o pai e a mãe dele viajaram.

lixo!Afo
gar no

Encarte_lixo.indd   2 3/31/15   8:48 AM



3

Como acumular

tranqueiras!

Observe os desenhos que você fez: o que acontecia à medida que o 
tempo passava? 

O jeito como Ruth Rocha escreve a história é parecido com o 
modo como você fez seus desenhos. O texto também “vai crescendo”, 
mostrando um acúmulo à medida que o enredo avança. Veja só:

Waldisney “levava pro quarto o resto da pizza do dia anterior, meio copo 
de milquecheique que tinha sobrado, outra porção de porcarias...”.

“Ah, o lixo ele ia amontoando. Junto da janela, tinha uma pilha de lixo 
que estava quase da altura da porta.”

Até que os bombeiros chegaram... 

“No que o sargento conseguiu abrir uma fresta da janela, começou a 
despencar tudo que é tipo de lixo. Caixas de flocos de milho, garrafas de 
refrigerante, cascas de frutas, copos de papel, papéis de bombom, caixas 
de pizza, revistas velhas...”
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Invente outras tranqueiras que o Waldisney juntou.  
Escreva uma lista com os nomes delas.
Se quiser, desenhe os objetos nos espaços em branco.
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Afogado no

LIXO!

1
2

Retire da página de adesivos e cole aqui a 
“montanha” de lixo que Waldisney acumulou. 
Desenhe o Waldisney quase morrendo debaixo dela.
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O lixo no lixo!
Vamos colocar as 

coisas em ordem?

1

3

2

Cole os adesivos dos diferentes 

tipos de lixo nos locais indicados.

Faça um traço levando cada tipo de lixo à lata correspondente.

Agora cole os adesivos das latas 
de lixo nos locais indicados.
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Para não morrer

afogado no lixo!

Se você mora em um prédio e 
os moradores ainda não fazem 
a coleta seletiva do lixo, leve 
essa ideia para o síndico.
Você também pode levá-la 
para a sua escola!

Materiais necessários:
— cartolina
— caneta preta hidrocor fina
— rolo de  fita crepe
— 5 caixas de lixo para: papel, plástico  

 metal, vidro e materiais orgânicos

Conte a história do 
Waldisney para sua família. 

Combine com eles o que 

fazer com o lixo da casa.

Depois, escreva na cartolina os “combinados” da família. Exemplos: não deixar roupa espalhada pelo quarto; cada um lavar a louça que sujou; jogar o lixo no cesto correto, etc.

Pregue a cartolina em 

um lugar bem visível 

da casa.
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Este encarte é parte integrante do livro O menino que quase morreu afogado no lixo, 
de Ruth Rocha, da série Toda Criança do Mundo. Ilustrações de Mariana Massarani. 

Não pode ser vendido separadamente.

Você sabia?

(Fonte: Rodrigues, Francisco Luiz e Cavinatto, Vilma Maria. Lixo: De onde vem para onde vai?. São Paulo, Editora Moderna, 2003. 2ª ed.)

Que o lixo produzido por uma cidade grande como São Paulo durante uma semana daria para encher um estádio de futebol do tamanho do Morumbi?

Que existem vários tipos 

de lixo: doméstico, 

comercial, industrial, 

hospitalar, atômico e 

até cósmico?

Que a definição de lixo vem 
mudando, no decorrer do tempo, 
de “material descartado” 
para “coisas que podem ser 
úteis e reaproveitáveis”?

Que, no futuro, vamos poder 

reaproveitar quase todas 

as embalagens de produtos 

que consumimos?

2

1

3

4
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