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Se cada um de nós fizermos um pouquinho,
muito contribuiremos para salvar o nosso planeta!

Podemos ir juntos nesta luta.

Preservar o meio ambiente é muito importante para que 
possamos ter um planeta saudável no presente e rico em 

recursos naturais no futuro.

Por isso; mãos à obra!

Medidas que podemos tomar em casa, na escola e no trabalho 
com relação à água, energia elétrica, lixo e transporte:

•	 Feche a torneira enquanto escova os dentes.
•	 Ao lavar a louça - feche a torneira enquanto ensaboa 

pratos, copos, talheres e panelas.
•	 Tome banho rápido e, quando estiver se ensaboando, 

feche a torneira.
•	 Escolha um dia da semana para lavar a roupa, pois, dessa 

forma, você utiliza a máquina em sua capacidade máxi-
ma, economizando energia e água ao mesmo tempo.

•	 Regue o jardim  pela manhã ou à noite, para evitar a 
evaporação da água com o calor ou com o sol. dessa 
forma, as plantas aproveitam melhor a água disponível 
no solo, e a rega pode ser feita somente uma vez ao dia.

•	 Não jogue água nas calçadas, é um desperdício que pode 
ser evitado

ÁGUA
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•	 Ao sair de um aposento (quarto, sala, cozinha) não se 
esqueça de apagar as luzes.

•	 Desligue os aparelhos eletrônicos nas tomadas (tele-
visão, rádio ou computador), caso não estejam sendo 
utilizados. 

•	 Só use o ar condicionado em extrema necessidade ou com 
moderação!

•	 Escolha um dia da semana para passar roupa. Assim você 
evita o liga/desliga do ferro elétrico.

•	 Comece fazendo a coleta seletiva em sua própria casa.
•	 É muito fácil! Basta separar os lixos, material orgânico, 

papel, metal, vidro e plástico.

Dessa forma, você estará contribuindo muito com a mãe 
natureza, uma vez que este material será reciclado, ou 
seja, reaproveitado para a fabricação de novos produtos.

ENERGIA ELÉTRICA LIXO

E ainda...

•	 Reutilize os sacos plásticos 
para ir às compras, colocar 
o lixo ou, até mesmo, para 
artesanatos.

•	 Utilize baterias recarregáveis, 
em vez das descartáveis e 
evite, assim, a produção de 
lixo tóxico.
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Os gases emitidos pelos transportes são nocivos à nossa 
atmosfera.

Algumas atitudes contribuem para diminuir a emissão 
desses gases, como, por exemplo, quando estiver a caminho 
da escola, utilize os transportes coletivos, que é sempre 
uma opção mais saudável para o planeta.

Quanto mais pessoas utilizarem um mesmo veículo, melhor. 
Se você vai de carro para a escola ou para o trabalho, 
combine um rodízio com os colegas que moram perto. Dessa 
forma, você está ajudando o planeta e ainda faz novos 
amigos!

Se você mora perto de seu local de trabalho, a melhor 
prática é ir a pé ou de bicicleta. você estará cuidando da 
saúde do nosso planeta e da sua saúde também.

Transporte

Juntos podemos fazer

muito pelo nosso planeta!
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