
“Para Variar é 

Tempo de Limpar” 



 A “Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos” (EWWR) é uma iniciativa com o 

objetivo de promover e implementar ações 

de consciencialização ambiental sobre 

sustentabilidade e gestão de resíduos 

durante uma semana em cada ano.  

.: O que é? 



.: Lixo e mais lixo!! 



.: Plásticos e mais plásticos… 



… 



.: Sabias que? 

 A produção de lixo no mundo, deve aumentar 
das 1 300 000 000 000 de toneladas  -1,3 
bilhões - atuais  para 2 200 000 000 000 de 
toneladas -2,2 bilhões - até o ano de 2025: 
(segundo as estimativas do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma).  

 

 A produção de lixo pelos humanos contamina 
todos os ambientes e, nenhum esforço de 
reciclagem tem conseguido compensar essa 
produção. 
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.: E que … 

 Em 2016, foram comercializadas 480 bilhões 

de garrafas feitas com plástico. 
 

 Se considerarmos que este consumo não é 

suficientemente alarmante, tenhamos em 

consideração que ele deve crescer mais 20% 

até 2021, chegando a 583 bilhões de 

unidades.  

 



.: O que vês nesta imagem? 



 .: Na Realidade… 



.: O Plástico invadiu o planeta 
e mata!!! 



POR TUDO ISTO 



.: Na nossa escola, durante 
esta semana: 

 Não há pacotes de sumos ou de leite, à venda 
no Bar; 

 Não há copos de plástico;  

 Vamos reutilizar as nossas garrafas de água, 
utilizando “bebedouro” (na entrada da escola) 
para as encher; 

 Vamos sempre que possível separar os lixos e 
colocá-los no ecoponto certo. 



 Um  vez que a água da 

torneira é boa, vamos 

bebê-la e usar a nossa 

garrafa de plástico mais 

de uma vez. Para isso, 

usa o local onde podes 

encher a tua garrafa, na 

entrada da nossa escola.  

  

 

.: E ainda …  



 Vamos preferir garrafas mais 
ecológicas, por exemplo de metal 
ou plástico que dure muito. 

 

 Vamos separar os lixos, mesmo 
na escola, e dar mais e melhor uso 
ao ecopontos. 

 

 

 

 



.: Vamos também … 

 Limpar a entrada da escola. 
 

 Limpar um pequeno troço do ribeiro do 
Pinheirinho. 



.: Por isso… 

 Vamos todos colaborar, 

porque a escola é de todos e o 

planeta também! 



 

 
 A equipa Eco-Escolas, 

 

                                                          Novembro 2018 

 


