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Atividades: 
 
  

- PRAIA DAS AVENCAS 

-  . Poças de marés 
 

- DIA ECO-ESCOLAS 

-  . Sensibilizar a comunidade local para a produção 
excessiva de lixo  
 

- ESPETÁCULO TEATRAL AZUL DO MAR 

-  A vida no fundo do mar 
 

- REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS 

-  Reaproveitamento da água das piscinas para a 
rega  
 

- SUBSTITUIÇÃO DAS PULSEIRAS DE PLÁSTICO PELAS 

DE PAPEL 

 

- Reaproveitamento de garrafas de plástico 

 

- Reaproveitamento de paletes 

 

- ECO-ESCOVÃO 

 

 Edição 2 - dezembro 2019 

O que podem encontrar  nesta edição? 



Praia  das avencas    

 Poças das Marés 
 

Na praia das avencas 
Conhecemos  a fauna e 
verificámos a oscilação 
do nível do mar durante 
a visita. 
Constatámos  a 
quantidade de lixo 
nomeadamente plástico 
existente nas poças de 
maré.  

r 



Em sala pudemos  
refletir acerca dA 
pegada humana no 

planeta, 
nomeadamente o 

impacto do plástico na 

vida marinha. 

 

s 



Segundo um estudo publicado em 2018 
pela World Wildlife Fund (WWF), em 

Portugal 72% do lixo encontrado em zonas 
industriais e de estuários são microplásticos - 
partículas com menos de 5 milímetros que 

resultam da degradação do plástico. As zonas 
mais afetadas, com maiores densidades de 

microplásticos, são Lisboa e a Costa Vicentina 
pela proximidade aos estuários do Tejo e Sado. 



Dia Eco-escolas 
Para este dia, preparámos folhetos e fomos junto da comunidade local 
sensibilizar para a produção excessiva de lixo e falar sobre a importância 
de reciclar, reduzir e reutilizar materiais. 



PARAR  E  REFLETIR 
 
Por cada garrafa de vidro reciclada, há uma 
economia de energia equivalente a uma lâmpada de 
100W ligada durante 4 horas. 
 
Um cidadão da União Europeia produz anualmente 2,3 
toneladas de dióxido de carbono. 
 



Sabia que todos os anos são produzidos mais de 400 milhões de toneladas de plástico no 
Mundo, sendo que metade desse material vai para o lixo em menos de um ano e apenas 9% é 
reciclado? Os 91% remanescentes poluem o ar, a terra e a água. Parte deles acabam nos 
nossos pulmões. Como o nosso corpo não consegue eliminar minúsculas partículas de plástico, 
elas vão se aglomerando no tecido pulmonar ou entram na corrente sanguínea, podendo 
provocar algumas doenças. 



Espetáculo teatral azul do mar 
O Ágora Teatro convidou-nos a mergulhar no Azul do Mar e a descobrir quem por lá passa, quem 
nele vive, a apreciar a sua diversidade e os seus movimentos. Foi um bom mergulho para também 
sensibilizar para a vida e o impacto do lixo no ecossistema 

 



REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 

A água doce é escassa. 97.5% da água do Planeta 

encontra-se nos oceanos (água salgada) enquanto 

2.5% corresponde a água doce. Da água doce 

existente no planeta cerca de 68.7% encontra-se sob a 

forma de neve e gelo, 30.9% corresponde a água 

subterrânea e 0.4% encontra-se nos rios e lagos. 



DISSEMOS ADEUS ÀS NOSSAS ANTIGAS 
PULSEIRAS DE PLÁSTICO E PASSÁMOS A 

UTILIZAR AS DE PAPEL 



REAPROVEITÁMOS GARRAFAS  PARA  FAZER REGADORES 

e… REAPROVEITÁMOS PALETES PARA NOS SENTARMOS E 
BRINCARMOS NO NOSSO PARQUE 



De três em três meses é ALTURA 

de mudar de escova de dentes.  

 

E O QUE FAZER COM A ESCOVA 

ANTIGA?  

 

Colocam no ecoponto amarelo?  
 

 

Em grande parte dos casos não. Por 
ser uma peça constituída por vários 
materiais diferentes, dificilmente 
separáveis, as escovas de dentes 
comuns não são recicláveis – uma 
escova comum é feita de plástico, 
metal, nylon e, em alguns casos, 
borracha. A escova de lavar loiça é 
outro dos exemplos de objeto que não 
pode ser colocado nos ecopontos. 
 
Mas pode e deve colocar no nosso eco-
escovão. As escovas de dentes serão 
entregues à empresa Extruplás que 
recicla, recolhe e recupera os plásticos 
mistos e a partir dos quais produz 
mobiliário urbano, em plástico 100% 
reciclado, evitando assim que estes 
resíduos tenham como destino final o 
aterro. 

ECO-ESCOVÃO 



Voltamos em junho ! 

 


