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Não queremos 
lixo aqui!

Espaço infantil:  

As pessoas que vivem próximas a você às vezes 
jogam sacos plásticos, garrafas e outros resíduos 
no chão, em vez de usá-los de novo, reciclá-los ou 
colocá-los no lixo? 

Além de serem indesejados, os resíduos plásticos podem 
prejudicar os animais e entupir ralos, bueiros e rios, 
causando inundações. Os resíduos plásticos também 
levam muito tempo para se desmanchar e desaparecer 
– até 450 anos, no caso de uma garrafa plástica!

Você e seus amigos podem ajudar as pessoas a se 
conscientizarem sobre essa situação e pedir que elas 
façam algo a respeito. Veja algumas maneiras aqui:

Mantenha o local onde você mora 
arrumado

Nunca jogue lixo no chão e peça a seus amigos que 
também não façam isso. Explique a eles que Deus 
criou um belo mundo onde podemos viver e nos deu 
a tarefa de cuidar dele.

Prepare um cartaz
Desenhe e coloque cartazes em sua escola e no 
bairro, lembrando às pessoas que elas não devem 
jogar lixo no chão. 

Colete o lixo!
Peça a alguém da sua família ou a seu professor/sua 
professora para ajudá-lo/a a organizar uma campanha 
de limpeza com outras crianças. Trabalhem juntos 
para coletar a maior quantidade de lixo plástico que 
puderem. Alguns deles podem ser reciclados? 

Peça a um adulto que entre em contato com a estação 
de rádio ou jornal da sua região para contar o que 
você está fazendo e por quê. Se a sua campanha de 
limpeza for mencionada no rádio ou no jornal, isso 
poderá incentivar outras pessoas a ajudar a solucionar 
o problema.

Lave as mãos cuidadosamente depois de coletar o lixo. 
Se puder, use luvas.

Desafio de 
memorização!
Qualquer que seja a sua idade e o lugar 
onde você vive no mundo, é possível 
ajudar a melhorar sua região.

Você consegue aprender este 
versículo bíblico? 

“Assim brilhe a luz de vocês diante 
dos homens, para que vejam as 
suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que está nos céus.”
Mateus 5:16 (Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje)
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