O Senhor Buriti, guardião dO PLANETA
para proteger a cidade fez
cinco anéis mágicos a partir do
arco íris com os poderes do
vento, água, terra, fogo e amor.
A união dos cinco poderes fazem
surgir o capitão RECICLAGEM.
para salvar o meio ambiente .

Promover a formação de uma consciência ambiental nas escolas,
e com isso, preservar o meio ambiente, gerar renda e trabalho.
Este é o objetivo da Prefeitura Municipal
com o projeto Aprendendo a Reciclar”.

Este é um desafio a ser encarado, não só pelas
escolas, com também pela comunidade. Promover a
preservação do meio ambiente implica em pensar em
formas de se produzir menos lixo, reaproveitar
materiais e, acima de tudo, rever hábitos e padrões de consumo.
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VANTAGENS DA RECICLAGEM
As vantagens da reciclagem são muitas mas acima de tudo,
ela melhora a qualidade de vida, minimiza os efeitos da
poluição no planeta, gera empregos e rendas, além de garantir
o futuro das novas gerações.

Para 75 latas de aço,
recicladas, preservase uma árvore que
seria usada como carvão.

Para cada tonelada de
papel reciclado, evita-se
a derrubada de 16 a 30
árvores adulta, em média.

A cada 100 toneladas de
plástico reciclado, evita-se
a extração de 1 tonelada de
petróleo e a economia em
torno de 90% de energia.

10% de vidro reciclado,
economiza- se 4% de
energia e reduz 10% no
consumo de água.
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O primeiro anel foi entregue a princesa Brisas, e possui
o poder dos ventos.
Com este poder ela pode controlar as nuvens e o frio.
refrescando as pessoas e animais com brisas de ventos.

olá pessoal!
vamos acabar com o lixo
pois, ele pode atrair
insetos e animais
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PALAVRAS CRUZADAS

O segundo anel foi entregue ao índio Tucunaré, e possui o
poder da água.

Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos
para serem utilizados novamente.

Com este poder ele pode controlar as chuvas, encher
oS lagoS E RIOS, irrigar as plantações, dar água de beber para
as pessoas e os animais.
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cuidado! o lixo
pode gerar o chorume e
contaminar as
águas
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1. QUALQUER PRODUTO QUE
TEM ORIGEM ANIMAL.
2. tudo que não tem
origem biológica.
3. SÃO CONSIDERADOS
EXEMPLOS DE MATERIAIS
ORGÂNICOS.
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4. MATERIAIS COMO METAL,
VIDRO, PAPEL E PLÁSTICO.
5. TIPO DE COLETA PARA
SELEÇÃO DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS.
6. MATERIAIS SÓLIDOS
CONSIDERADOS INÚTEIS,
SUPÉRFLUOS OU PERIGOSOS,
GERADOS PELA ATIVIDADE
HUMANA, E QUE DEVEM SER
DESCARTADOS OU
ELIMINADOS.

RESPOSTA: 1-ORGÂNICO; 2-INORGÂNICO; 3-ALIMENTOS; 4-RECICLÁVEL; 5-SELETIVA; 6-LIXO.

3

16

Lembrem-se Crianças:
Para acabar com o lixo e
salvar o meio ambiente, é preciso
que cada um faça sua parte. Não
jogue lixo nas Ruas.
O poder é de Vocês!!

O terceiro anel foi entregue ao Gari ALEGRIA,
e possui o poder da terra.
Com este poder ele pode controlar a terra, acabar com a
poeira, e a lama, deixando assim as ruas e as calçadas limpas
e organizadas. Ou seja, a Cidade Limpa!

lugar de lixo
é na lixeira!
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O quarto anel foi entregue ao menino Fumaça, e possui o
poder do fogo.
Com este poder ele pode controlar o fogo, evitar a queima
do cerrado, proteger as plantas e animais, acabar com a
poluição do ar e a fumaça das fábricas.

O Capitão RECICLAGEM, com a ajuda das crianças e da
prefeitura, recolheu todo o lixo das ruas,
reciclou os materiais plásticos, papel, alumínio e vidro.
Conscientizou a comunidade a reduzir, reutilizar
e a reciclar seus resíduos.
Assim, conseguiram mandar o senhor fedorento para o aterro
sanitário, deixando a cidade limpa e organizada.

a queima do
lixo polui o ar e
pode trazer doenças
respiratórias

Senhor Fedorento,
vai embora!
esta cidade é limpa
demais para você!

FUI!!!
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Como praticar o 3R (Redução, Reutilização e Reciclagem)

O primeiro passo
para diminuir a quantidade
de lixo é sem dúvida reduzir o que
consumimos, ou seja, evitar comprar
produtos das quais não necessitamos,
utilizar sacolas retornáveis e
caixas de papelão no lugar
de sacolas plásticas.

O segundo passo é
procurar reutilizar as
coisas antes de jogá-las fora.
Exemplo: fazer artesanato
com garrafas PET, latinhas,
potes de sorvete
e jornal.

O quinto anel foi entregue ao Menino Samurai, e possui o
poder do amor e luta pela paz.
Com este poder ele pode evitar as guerras, brigas e discórdias
entre as pessoas. Ele é capaz de trazer a alegria entre os
povos. Fazendo com que as pessoas lutem pelo meio ambiente
e por uma vida melhor .
não jogue
lixo na rua!
pois, ele pode entupir
bueiros e
causar enchentes

Após evitar consumir
coisas desnecessárias,
reaproveitar outras, agora é hora
de pensar em reciclar: diminuição da
exploração dos recursos naturais,
reduzindo o processo de produção
e gerando novos empregos
e oportunidades.

Todos Devem
Participar!
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Os cinco heróis com seus anéis mágicos precisam
ajudar o capitão RECICLAGEM a combater o maior vilão
do meio ambiente, o rei do lixo: o senhor Fedorento.

Separação do material reciclável: metal, papel, vidro e plástico.

COLETA SELETIVA

HAH

AHA
!!!
PLÁSTICO

O indiozinho Tucunaré sonhou que o lago OU RIO poderiaM ficar
poluídoS e que ninguém mais teria água parA Beber,
PESCAR OU NADAR

PAPEL

VIDRO

Cada lixeira é
representada por uma cor
diferente:
Plástico: Vermelho
Papel: Azul
Metal: Amarelo
Vidro: Verde
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AMARELO

Este tipo de coleta
de lixo é chamado de:
Coleta Seletiva
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Como fazer a reciclagem do lixo e derrotar o senhor Fedorento.

Então quando ele acordou, ele resolveu reunir sua turma
de protetores e chamar o Capitão RECICLAGEM para combater
o senhor fedorento.

A reciclagem começa
dentro de nossa casa, pois é
necessário a separação e preparação
do lixo. Primeiro separe o lixo
líquido do sólido. Depois separe o
lixo comum (alimentos) do lixo
reciclável (papel, metal,
vidro e plástico).

Depois de separado o
material reciclável, vai
para a central de triagem
no Departamento de
Limpeza Urbana.

Lá o lixo é colocado
em uma esteira rolante para
a seleção do que pode e o que
não pode ser reciclado.

O restante do lixo
vai para o aterro sanitário da
cidade para se decompor.
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Pilhas e Baterias devem
ser entregues em pontos de coletas
da prefeitura

Pela União dos
poderes de seus anéis,
eu sou o Capitão
reciclagem!
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O Capitão RECICLAGEM e seus amigos protetores,
recolheram materiais do lixo e foram para as escolas
pedir a ajuda das crianças

O gari alegria ensina sobre o lixo

Crianças, Vocês
sabiam que várias coisas
que já não tem mais utilidade
podem ser reaproveitadas
e voltar a serem
úteis?
PREFE

Crianças,
Vejam o tempo que
cada material pode
ficar no meio ambiente
se não for Tratado
ou reciclado

vidro

PANO

1 milhão de anos

DE 6 MESES A UM ANO

filtro do
cigarro

PLÁSTICO

5 anos

9

MAIS DE 100 ANOS

borracha

metal

tempo
indeterminado

mais de 100 anos

madeira pintada

chicle

13 anos

5 anos

ITURA

ISSO SE CHAMA
RECICLAGEM!
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