
Desafio pelo Planeta #1

Recilar começa em casa
A 17 de maio comemora-se o Dia Internacional da Reciclagem, por isso, neste mês  
o nosso desafio é que prestes atenção ao teu lixo, ou melhor: ao destino que lhe dás

  Meti as embalagens de plástico, 
cartão e os vidros em sacos 
diferentes 

  Meti tudo no mesmo balde 
porque não fazemos separação 
em casa

 Fiz uma lista de compras. 

#1 Quando despejei o lixo…

#2 Pilhas usadas
  Deitei-as no pilhão  
do ecoponto 

  Estou a guardá-las numa caixa/
frasco para mais tarde as levar 
ao pilhão 

  Cá em casa não há nenhuma, 
porque as deitamos no lixo

#3 No ecoponto
  Baralhei-me  
com as cores

  Não tinha a certeza do  
que devia deitar em cada um, 
mas os desenhos no ecoponto 
ajudaram 

  Fácil: deitei os vidros no verde, 
embalagens de plástico no 
amarelo e o papel e o cartão no 
azul 

#4 Equipamentos velhos 

  Entreguei equipamentos 
velhos/avariados numa loja

  Deixei os equipamentos 
velhos (telemóvel, brinquedos 
eletrónicos, etc) no chão,  
junto ao ecopontos

  Cá em casa, deitamos  
tudo no lixo

#5 Reutilizar embalagens
  Não tenho jeito para trabalhos manuais,  
por isso, deito tudo fora

 Já utilizei embalagens usadas para criar  
______________________________________

Conta as respostas com estrelas  
que assinalaste Ganhei _ _______ _______ !  

Acho que ainda posso fazer melhor.  
Da próxima vez que for deitar o lixo, vou ______
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________.

1 a 2  
Podes fazer melhor 
mas não desanimes, 
estás no bom 
caminho. 

3 a 4  
Boa, estás 
empenhado em 
proteger o Planeta. 

5 ou mais 
Parabéns, és 
um verdadeiro 
ambientalista!  
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