BUZZ
BEE
As aventuras dos ECO-KIDS
Banda Desenhada Onze - Novembro - Preservação

Eu sou o Ricardo

Eu sou o Daniel e estes são os
meus amigos Ricardo, Bruna e
Marco! Junta-te a nós na
nossa aventura para tornar o
mundo um lugar melhor, um
passo de cada vez!

Eu sou o Marco

Eu sou a Bruna

Dicas para os pais
Envolva toda a família, apenas com alguns passos simples:
Demonstrar: Mostre como pode ajudar a proteger o ambiente a partir de casa. Evite
comprar produtos descartáveis não biodegradáveis (ou seja, sacos de plástico) e tente
utilizar diariamente artigos reutilizáveis (chávenas de café reutilizáveis, sacos de compras,
etc.). Evite comprar produtos que podem conter microplásticos, tais como toalhetes
húmidos e algumas pastas de dentes (existem alternativas!).
Desenvolver a compreensão: Veja um documentário sobre a natureza com os seus filhos
que explique como os resíduos plásticos acabam na dieta de muitas criaturas marinhas e
como isso contribui negativamente para o ecossistema. Tente explicar que se trata de um
problema, porque milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos ecossistemas
marinhos para o seu trabalho, a sua alimentação e a sua subsistência.
Proporcionar oportunidades: dê ao seu filho uma garrafa de água reutilizável para ele
levar para a escola e evite dar-lhe embalagens descartáveis para almoços embalados.
Um dia na praia ou um passeio ao longo de um rio ou lago próximo mostrará onde vão
parar os resíduos descartáveis. Em casa, tenha caixas que permitam uma triagem separada para: vidro, plásticos, papel e resíduos em geral.
Discutir: Que outras formas podemos preservar os habitats para além da gestão dos
resíduos diários? Fale sobre como os projetos locais de conservação cuidam dos habitats
e protegem as espécies de ficar em perigo. Por último, discuta a forma como a proteção
da vida selvagem acaba por beneficiar a sociedade e as famílias.

Atividade Divertida para Jovens Alunos
A segurança em primeiro lugar! Pede a um dos teus pais ou a um professor para
ajudar-te - não toques no lixo com as mãos!
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