
RECICLADOR

aquele que separa e recicla

Ambiente e Comunidade

LOBITOS
BASE

1. Identifica a politica dos 5 R’s

2. Separa e coloca os resíduos no ecoponto.

3. Constrói uma mascote com materiais 

recicláveis.

AVANÇADOS

4. Visita uma empresa de separação de 

resíduos.

5. Propõe um trabalho manual que utilize 

materiais reciclados e que possa ser vendido 

na próxima angariação de fundos.

6. Produz uma folha de papel reciclado, 

decorando com folhas ou cascas recolhidas 

do chão durante um acampamento.

EXPLORADORES E MOÇOS
BASE

1. Visita uma empresa de separação de 

resíduos.

2. Propõe um trabalho manual que utilize 

materiais reciclados e que possa ser vendido 

na próxima angariação de fundos.

3. Produz uma folha de papel reciclado, 

decorando com folhas ou cascas recolhidas 

do chão durante um acampamento.

AVANÇADOS

4. Organiza um debate sobre a reciclagem e 

convida um especialista de ambiente para o 

moderar.

5. Faz um ecoponto original, com resíduos 

recicláveis.

6. Elabora um painel explicativo de como 

reciclar na Unidade.

PIONEIROS E MARINHEIROS
BASE

1. Organiza um debate sobre a reciclagem e 

convida um especialista de ambiente para o 

moderar.

2. Faz um ecoponto original, com resíduos 

recicláveis.

3. Elabora um painel explicativo de como 

reciclar na Unidade.

AVANÇADOS

4. Implementa a separação de resíduos em 

todo o Agrupamento.

5. Faz uma construção recorrendo a resíduos 

recicláveis.

6. Desenvolve um atelier criativo sobre 

reciclagem para a tua Unidade.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS
BASE

1. Implementa a separação de resíduos em 

todo o Agrupamento.

2. Faz uma construção recorrendo a resíduos 

recicláveis.

3. Desenvolve um atelier criativo sobre 

reciclagem para a tua Unidade.

AVANÇADOS

4. Coordena uma angariação de fundos de 

Agrupamento através da recolha de resíduos 

recicláveis.

5. Idealiza um projeto de melhoria do sistema 

de recolha de resíduos da área de residência 

e apresenta-lo à Junta de Freguesia e/ou 

empresa que gere a recolha de resíduos.

6. Desenvolve uma ação de sensibilização 

sobre os 5 R’s na sua comunidade.
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