
O QUE NÃO DEVE COLOCAR NO ECOPONTO AZUL:

    Papel com gordura (como guardanapos, por exemplo);

    Papel molhado;

    Papel contaminado com produtos químicos, como
    os talões do multibanco;

    “Papel” vegetal ou “papel” autocolante também
    não é considerado papel, pelo menos para
    o contentor azul.

E os envelopes de janela, que têm papel e plástico?

Se não forem possíveis de separar, os resíduos devem
ser colocados no ecoponto cujo material é dominante, 
neste caso, no ecoponto azul.

DICAS DE RECICLAGEM
LÀ PARA CASA

Espalmar as embalagens de papel e cartão, além de 
aumentar a capacidade de armazenamento em casa, 
reduz ainda o número de deslocações ao ecoponto.

Não precisa de lavar as embalagens, deve apenas 
escorrê-las e espalmá-las antes de irem para o 
ecoponto. 

SUGESTÕES
DE ATIVIDADES

ATIVIDADE   1 DAR E RECEBER.
Trocar faz parte do processo da economia circular.
É como dar uma nova vida a produtos que já existem. 

Nesta época de Natal organize um momento solidário
com os seus amigos que também têm crianças!

Escolha um bosque, floresta ou jardim para ir com a família. 
Leve uma venda para os olhos e tape os olhos das crianças, 
leve-as até junto de uma árvore e peça-lhes para:

Tocar - qual a textura que identificam?

Abraçar - quão grande é a árvore? Quanto mais larga,
maior e mais velha será!

Cheirar - que árvore acham que é?

Faça uma recolha com as crianças lá de casa! 

Juntem brinquedos/jogos e/ou roupa/acessórios
que já não são adequados para as suas idades.

Promova trocas destes artigos entre as crianças!

Todos vão sentir que receberam artigos novos!
Se tiver caixotes de lixo para a reciclagem peça às crianças 
para desenharem, num pedaço de cartão (pode ser uma 
lateral de uma caixa que ia fora ou uma caixa de cereais 
desmontada), que tipo de produtos podem ser colocados no 
ecoponto e colocarem (pode ser com molas) em cada um. 

Assim nunca se enganam e a longo prazo o processo 
torna-se automático. Caso não tenham ainda os respetivos 
caixotes podem, em família, fazer ecopontos com caixas de 
encomendas que já não têm utilidade.

Faça ainda um calendário em família para definir quem deve 
levar os resíduos até ao ecoponto mais perto das vossas 
casas.

ATIVIDADE   3 CANTINHO DO QUICO

ATIVIDADE   2 VAMOS POR OS SENTIDOS EM ALERTA! 

Se tiver caixotes de lixo para a reciclagem peça às crianças 
para desenharem, num pedaço de cartão (pode ser uma 
lateral de uma caixa que ia fora ou uma caixa de cereais 
desmontada), que tipo de produtos podem ser colocados no 
ecoponto e colocarem (pode ser com molas) em cada um. 

Assim nunca se enganam e a longo prazo o processo 
torna-se automático. Caso não tenham ainda os respetivos 
caixotes podem, em família, fazer ecopontos com caixas de 
encomendas que já não têm utilidade.

Faça ainda um calendário em família para definir quem deve 
levar os resíduos até ao ecoponto mais perto das vossas 
casas.


