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Pedrinho chegada escola gritando:

Mamãe, mamãe! Lá na escola estão

separando o lixo. Tem uma lata para cada

tipo dematerial.

Que bom, Pedrinho! Vejo que você ficou

entusiasmado.

Fiquei sim, mamãe! A professora falou

que nós poderemos levar até as pilhas, que

a escola encaminha para o lugar certo,

pois as pilhas não podem ir para o lixo

comum. Estou separando minhas pilhas

velhas para levar.



Conhecer e Colorir o Ambiente 05



06 Apoema Cultura Ambiental

Que bom que a escola também está

preocupadacomo lixo! - falamamãe.

Mãe, hoje tem bilhete. Amanhã vamos

aoaterro sanitário.

Vejo que aprendeu o nome certo do

“lixão”, Pedrinho. Esta escola está mesmo

muito boa.

É,mamãe. A professora falou que agora

vamos ter Educação Ambiental todos os

dias. Imagina, que legal!
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A professora falou, também, que vamos

fazer muitos passeios para observar a

natureza, a cidade, as praças, e até outras

escolas.

Isso é ótimo! Sua professora é muito

dedicada.

É um projeto que a escola está fazendo,

e todas as turmas vão participar. Eu acho

que vai ser supimpa!

AmãedePedrinho ri e diz:

Também acho, Pedrinho. Também

acho.
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Passeio com a

turma da
escola.
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Pedrinho pede lixo seco para sua mãe.

Ela lhe dá uma caixa, e ele leva para o seu

quarto e fica lá, horas e horas.

Mamãe resolve perguntar:

O que vocêestá fazendo, Pedrinho?

Nãoentre,mamãe, é surpresa!

Pedrinho faz brinquedos com a sucata

que sua mãe havia separado. Na caixa

havia potes de plástico, caixas de papelão,

tampinhas e outras coisas. Logo, alguns

brinquedos ficaramprontos...
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Ainda bem que a mãe de Pedrinho

separa o lixo. Quando ela separa o lixo, já

escolhe o que pode ser reaproveitado, ou

reciclado. Em uma caixa ela guarda

materiais que podemser reutilizados.

Como o lixo é separado, os materiais

não ficam sujos e podem ser utilizados

novamente, mas ela cuida para não

guardar nada cortante e nem tóxico.

Alguns tipos de lixo são perigosos para a

saúde.
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APOEMA
Caminhão de lixo
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Quando Pedrinho sai do quarto, pula de

felicidade:

Mãe, olha o que eu fiz. Vou chamar o Zé

Pelé para ver a minha coleção de

brinquedos feitos de material reciclado.

Ele vai gostar!

Filho, deixa para amanhã que já são

seis horas, e está quase na hora do jantar.

Está bem, mamãe. Mas, amanhã ele

virá para ver osmeusbrinquedos, certo?

Certo, Pedrinho.
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Da sucata...

um belo
brinquedo.
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Pedrinho volta para o quarto e segue

montando novos brinquedos. Ele está

entusiasmado. Faz carrinhos e fantoches

comasucata que suamãe separou.

Mamãe, venha ver o que fiz!

Que legal, filho! Mas, estes brinquedos

logo vão estragar.

Não faz mal, mamãe. Lembra do

carrinho que você comprou e não durou

nem um dia? Garanto que os meus são

mais resistentes.
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Isto que você está fazendo é

reciclagem, Pedrinho.

Reciclagem?Oqueé isto?

Reciclagem é dar um novo ciclo de vida.

Ao invés de você colocar esses materiais

no lixo, eles serão reutilizados, e assim,

durarão mais tempo. Além disto, mesmo

depois que estragarem, eles poderão ser

reciclados pelas usinas de reciclagem.

Com o papel, fazem papel reciclado. Com

plástico, fazem novas embalagens e, com

latas, fazemnovas latas.



Conhecer e Colorir o Ambiente 19



20 Apoema Cultura Ambiental

Pedrinho aprendeu que o lixo é um

material que pode ser reciclado. A

reciclagem é uma alternativa para diminuir o

lixo e também gera empregos. Porém, é

preciso ter muito cuidado, porque nem todas

as pessoas separam o lixo. Algumas

misturam alimentos, cacos de vidro, pilhas, e

isso pode provocar problemas de saúde para

as pessoas que trabalham em usinas de

reciclagem.

Aos poucos, assim como Pedrinho, as

pessoas vão aprender a consumir menos e a

separar o lixo.
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A reciclagem é apenas uma das

soluções para tantos problemas

ambientais.

Se as pessoas diminuírem o consumo,

adquir i rem produtos recicláveis ,

separarem o lixo, muita coisa poderá

mudar. Se cada um fizer a sua parte, a

Terra poderá ser um lugar melhor e mais

feliz de se viver.

Vamos todos cuidar da nossaTerra!
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Esta coleção apresenta pequenas histórias ligadas ao meio ambiente, com

ilustrações para serem coloridas pelas crianças. As histórias são vividas por

Pedrinho, um menino muito curioso, e giram em torno dos assuntos: ambiente,

ecologia, preservação e reciclagem. Temas como efeito estufa, desequilíbrio

ecológico, poluição, animais em extinção, separação do lixo, entre outros, são

abordados nas histórias. Conhecendo mais sobre esses assuntos, as crianças

desenvolverão a consciência ambiental e ajudarão a cuidar do nosso querido

Planeta Terra.

Coleção:

Esta coleção ajuda a manter o

Projeto Apoema - Educação Ambiental.

A vida agradece!
www.apoema.com.br


