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RECICLAGEM

Baseado em informações de Sally Grantham-McGregor e Isabel Carter.

Maneiras criativas de se
reutilizarem os materiais
Nós freqüentemente jogamos as coisas fora, quando já não são mais úteis.
Entretanto, pode haver outros propósitos para elas. Estas páginas trazem
algumas sugestões para o uso de objetos do dia-a-dia para fazer brinquedos
ou objetos domésticos. Os materiais devem ser bem limpos antes de serem
usados novamente.

Objetos domésticos

Usos para pneus

Como fazer brinquedos
Boneca
Recorte dois formatos de boneca num pedaço
de pano e costure as bordas, deixando uma
pequena abertura. Vire a boneca ao avesso e
encha-a com pedaços de pano. Costure a
abertura para fechá-la e costure ou desenhe 
um rosto na boneca.

Chocalho
Corte tiras de garrafas 
de plástico colorido.
Coloque-as dentro de uma
garrafa de plástico pequena
e transparente 
e cole a tampa nela.

Topos de garrafa para
empilhar
Corte pelo menos três garrafas de plástico
redondas e idênticas pela metade, para que as
crianças façam torres com elas. Assegure-se
de que as bordas fiquem 
lisas e que as tampas 
sejam removidas.

Quebra-cabeça
Desenhe ou cole uma figura num pedaço
de papelão. Corte a figura em pedaços.
Quanto mais velha for a criança, mais
pedaços da figura podem ser cortados,
para fazer o quebra-cabeça mais difícil.

Sacos de jornal
Dobre pedaços de jornal e cole as
bordas com cola ou fita adesiva.
Use várias folhas juntas para fazer 
o saco mais forte.

Esteiras de sacolas
(sacos) de plástico
Quando as sacolas de plástico 
não podem mais ser usadas, 
porque têm furos, elas ainda podem ser
amarradas ou tecidas para fazer esteiras.
Se forem usadas sacolas coloridas,
pode-se fazer um motivo decorativo.

Cortina de tampas de
garrafa de refrigerante
Use um martelo para dobrar as tampas de
garrafa de refrigerante ao meio. Passe
cordões fortes pelo meio delas, prenda-os a
um sarrafo e pendure a cortina. Pode-se
enfiar também contas ou outros materiais
nos cordões entre as tampas de garrafa.

Embalagem de
garrafa de plástico
Use a base de duas garrafas: uma
para fazer o recipiente e a outra
para fazer a tampa. Faça quatro
cortes verticais ao redor da tampa e
recorte-a em formato de pétalas.
Alise as bordas ásperas e tampe.

Capachos
Cuidado! 
Assegure-se de 
que não haja
nenhum arame com
ponta saindo para
fora das bordas.

Recipiente
para plantas
Coloque algumas
sacolas de plástico por
baixo do pneu para
evitar que a água vaze.

Balanço
Amarre uma corda
forte num pneu e
pendure-o a uma
árvore. Faça um
buraco no fundo do
pneu para não juntar
água da chuva dentro
dele. Assegure-se de
que os nós estejam
seguros.


	Passo a Passo 59
	Reduzir, reutilizar, reciclar
	Reserva ecológica La Moya
	Cartas
	Reflexões sobre o barulho
	Estudo bíblico: Cuidando do mundo de Deus com criatividade
	Maneiras criativas de se reutilizarem os materiais
	Gestão de lixo doméstico em Dhaka, Bangladesh
	Diminuição da poluição do ar dentro de casa
	Ação contra os sacos de plástico
	Recursos
	Valas de lixo doméstico


