A CIRCULARIDADE
DO PAPEL
O papel é um produto natural, reciclável
e biodegradável, proveniente de uma matéria prima
renovável que é a madeira de florestas plantadas,
respeitando os ciclos naturais.
As árvores das florestas plantadas são
transformadas em muitos produtos, um deles
o papel. O papel que utilizamos é depois reciclado
ou biodegradado, podendo este processo
prolongar-se por vários ciclos.

DEFENDER A TERRA
È O NOSSO PAPEL!
A MISSÃO 360

A NOSSA AVENTURA

O QUE É A ECONOMIA CIRCULAR?

É um projeto pedagógico de sensibilização ambiental promovido
pela CELPA- Associação da Indústria Papeleira, dirigido às escolas,
às crianças e às suas comunidades. A Missão 360 introduz o tema
da economia circular através de várias histórias lúdicas e divertidas
que levam os alunos a conhecer as aventuras do herói Quico com
o vilão Dr. Tulha. Evidencia a gestão sustentável das florestas
promovendo a utilização de materiais naturais, renováveis,
recicláveis e biodegradáveis proveniente de matérias primas
sustentáveis e de origem não fóssil.

Neste projeto educativo os alunos irão vestir o papel de heróis e
desenvolver pequenas aventuras que poderão fazer toda a diferença.
Escolas e famílias serão incentivadas, em conjunto com as crianças,
a criar uma maior ligação à natureza, criando envolvimento
emocional com o seu meio em redor, de modo a defender o futuro
do planeta da melhor maneira.

Na economia circular produzimos de modo a que no final do ciclo
de vida do nosso produto ele possa ser facilmente dividido em
cada um dos seus materiais componentes. Assim, estes materiais
podem ser reutilizados na construção de outros produtos. Este
ciclo poderá funcionar continuadamente, reutilizando parte dos
recursos, reduzindo a produção de resíduos e poupando
os recursos naturais.

Os conteúdos pedagógicos disponibilizados pelo projeto são de livre
utilização por qualquer escola que queira explorá-los. Conheça
melhor as aventuras do Quico em www.missao360.com

Questões? Dúvidas? Fale connosco:
Equipa do Serviço Pedagógico
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