
DESAFIO DE MEMÓRIA DE  
VERSÍCULOS DA BÍBLIA
Você conseguiria aprender este versículo da Bíblia de cor?

“O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para 
cuidar dele e cultivá-lo.” (Gênesis 2:15)

Deus criou um mundo maravilhoso para nós vivermos. Ele 
nos deu a tarefa de cuidarmos desse mundo, e isso inclui ter 
cuidado com o que fazemos com o nosso lixo. Se as pessoas 
jogarem lixo no chão, isso não só fará com que o lugar fique 
desorganizado, como também poderá prejudicar animais e 
entupir ralos e rios, causando enchentes.

ONDE COLOCAMOS 
NOSSO LIXO?

QUANTO TEMPO LEVA PARA DESAPARECER?
Quando o lixo cai no chão, ele pode ficar ali por muito tempo. 
Desenhe uma linha entre cada objeto abaixo e o tempo que ele 
leva para se decompor e desaparecer (as respostas estão no final 
da página).

PINOS DE BOLICHE 
FEITOS COM GARRAFAS 
DE PLÁSTICO
Em vez de simplesmente 
jogar as coisas fora, podemos 
reutilizar e reciclar as que já 
temos. Aqui está uma ideia 
fácil para fazer um jogo com 
garrafas de plástico velhas.

 • Pegue seis garrafas de 
plástico vazias. Você pode 
decorar suas garrafas 
pintando-as ou colando tiras 
de tecido velho ao redor delas.

 • Coloque um punhado de 
serragem, terra ou pedras 
dentro de cada garrafa.

 • Coloque as garrafas em 
pé no chão na forma de um 
triângulo, como na figura 
abaixo. Afaste-se um pouco 
das garrafas. Jogue uma bola 
ou pedra sobre elas para 
ver quantas você consegue 
derrubar. Coloque as garrafas 
caídas em pé novamente e 
deixe seus amigos tentarem!

Respostas: Casca de banana: 2 anos, saco de papel: 1 mês, 
jornal enrolado: 10 anos, sacola de plástico: 10-20 anos 
(mas ela se divide em microplásticos menores), garrafa de 
plástico: 450 anos, garrafa de vidro: nunca.

Garrafa de vidro

NuncaSaco de papel

1 
mês

Garrafa de plástico

450 
anos

Sacola de plástico

10 a 20 
anos

Jornal enrolado

10 
anos

Casca de banana

2 
anos
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