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CONSUMO CONSCIENTE,

PLANETA SORRIDENTE!

Rafinha, olha o
que eu consegui
fazer com
material reciclado!

Rafinha, olha o
que eu consegui
fazer com
material reciclado!

O que
será que
ele tá
fazendo?

Tá aí?

ENQUANTO ISSO...

Que legal,
Malu!

MINUTOS DEPOIS...

Hummmm...
você me deu
uma ideia!
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Nú
Este aqui
vai virar origami,
para completar
minha cortina!
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Hummmm...
Já sei o que vou
usar para servir
de lixeiras!
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Rafinha leva as caixas de sapato para cozinha.

PLÁSTICO

METAL

VIDRO

ORGÂNICO

NÃO
RECICLÁVEIS

Rafinha, olha o que eu
consegui fazer com
material recilado!

3 mens
de Maluagens

Tá aí?

16:30

PAPEL

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

VIDRO

ORGÂNICO

NÃO
RECICLÁVEIS

Que bagunça é
esta aqui na
minha cozinha?

Não é bagunça
não, mamãe!

PAPEL

É para ajudar todos
daqui de casa a
separarem o lixo
de maneira correta!

METAL

METAL

VIDRO

Assim fica mais fácil para
eu fazer as minhas
criações! E ele também
agradece muito!

PLÁSTICO

PLÁSTICO

PLÁSTICO

METAL

VIDRO

VIDRO

NÃO
RECICLÁVEIS

ORGÂNICO

VIDRO

Ele quem?

Eu!

FIM.

o QUE É, O QUE É
Sol, o que é, o que é:
pode ser transparente
ou colorido, a gente usa
no dia a dia e demora
500 anos para
se decompor?

O plástico! kkk
Impressionante, né?!

Sei lá, Rod!
O que é?

Demais! Agora é a
minha vez! O que é, o
que é: demora 5
segundos e a gente
ajuda o planeta ?

Não sei...
O que é?

Pegar essa garrafa
de plástico aqui e
colocar no lixo
correto! kk

Boa,
Sol!
Hahaha
ORGÂNICO

VIDRO

PLÁSTICO

METAL

PAPEL

NÃO
RECICLÁVEL

FIM.

Vamos lá, crianças! Vocês que estão
nesta tirinha sabiam que existem
os 8 "Rs" da sustentabilidade?
Quero ver se vocês estão espertos! Digam
pelo menos 3 "Rs”. Depois,
pesquisam os demais, hein?!

Beleza, vó Zita!
O primeiro R significa
Reduzir o consumo de
bens e serviços,
diminuindo o
lixo produzido.

O segundo R
significa Reutilizar,
dar um novo destino
para o material
descartado,
encontrando outra
função para ele.

E o terceiro R significa
Reciclar, transformar
materiais usados em
novos produtos
para outras coisas!

FIM.

PASSATEMP

O nosso planeta sofre muito com os lixos que jogamos sem o devido
armazenamento. Os canudos e outros plásticos têm matado em grande
quantidade as tartarugas e os pássaros, por exemplo. Poluímos o ar e
contaminamos nossas águas, nosso solo e subsolo.
Por isso, devemos usar materiais biodegradáveis e armazenarmos objetos
de forma consciente. Vamos fazer como a turminha do MPF e contribuir para
o nosso planeta? Observe na figura abaixo os objetos que estão espalhados
no parque e circule-os.
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