
Calcula a pegada de 
plástico dos teus pais, usa 
esta tabela e quantos 
objetos eles utilizam- 
Como se compara com a 
tua pegada?

Consegues pensar em 
outros objetos que tu e a 
tua família possam usar em 
vez de plástico?

Escreve o número de objetos que utilizas debaixo de cada dia da semana. 
Soma para obteres um total semanal. Depois multiplica por 4 e terás o total mensal.

Quanto plástico 
descartável pensas 
que utilizas num mês? 
Preenche o quadro e 
conta.

Reduzir a poluição de plástico nos oceanos - A Nossa Pegada de Plástico

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo
Total 

semana
Total 

mensalObjeto

Copos 
de Iogurte

Sacos 
de plástico

Palhinhas

Garrafas 
de plástico

Invólucros 
de doces

Caixa de 
take away

Invólucros 
de comida

Copos 
de plástico

Outros objetos 
de plástico
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Se não for reciclado localmente, onde vai acabar o lixo? 

Reciclar Reciclar não é a resposta para todos os problemas da poluição de plástico nos oceanos mas pode ajudar! 
Identica os objetos de plástico escrevendo o nome na linha. Informa-te se os objetos são reciclados 
localmente.. Se podes reciclá-los faz um       se não podes faz um        na caixa.

Desafio de 
Campeão: 
Lista 4 objetos de plástico 
descartável que vais deixar de 
utilizar a partir de hoje

1.

2.

3.

4.
Diz aos teus amigos e família 
o que decidiste e o porquê

Continua o bom trabalho
Estás a fazer a diferença
com as tuas ações positivas!

Reduzir a poluição de plástico nos oceanos - A Nossa Pegada de Plástico
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Lê esta história 
inspiradora a vê se 
consegues responder às 
perguntas da página 2.

Advogado de Bombaím Afroz 
Shah recebe o mais importante 
prémio ambiental da ONU pela 
limpeza da Praia Versova

Reduzir a poluição de plástico nos oceanos - Campeões pelo mar

TNN | Dez 3, 2016, 14.05 

THE INDIA TIMES

NOVA DELI: A maior limpeza de uma praia 
no mundo era já um prémio. Mas por tê-la 
liderado, o advogado de Bombaím, Afroz 
Shah, foi nomeado como um dos vencedo-
res do mais importante prémio ambiental 
das Nações Unidas. Shah está entre os 
indicados como “Champions of the Earth” 
pela limpeza da praia Versova.
Shah vai receber o galardão na categoria 
“Action and Inspiration” por ter iniciado 
uma campanha voluntária de recolher à 
mão todos os sacos de plástico e de 

cimento, garrafas de vidro, peças de roupa e sapatos que 
cobriam os 2,5 km da praia Versova.

O movimento foi crescendo ao logo do último ano e recolheu 
umas impressionantes 4 mil toneladas de lixo.
“O esforço de Shah e das centenas de voluntários é inspirador 
e um exemplo de cidadania, relembrando ao resto do mundo 
que até os mais ambiciosos acordos globais só são bons se 
acompanhados de ações individuais e de determinação para 
os cumprir. A sua liderança chamou à atenção para o impacto 
devastador do lixo no mar”, afirmou Erik Solheim, responsável 

pelo Projecto Ambiental das Nações Unidas (UNEP) que se 
juntou a Shah na limpeza da praia por um dia.
 “Este prémio é dedicado às centenas de voluntários que se 
juntaram a mim no último ano para limpar a praia e os oceanos. 
Sou um amante dos oceanos e sinto que é um dever limpá-lo 
do plástico”, declarou Shah ao site da UNEP.

“Espero que este seja apenas o início para as comunidades 
costeiras ao longo da Índia e do mundo – temos de ganhar a 
luta contra o lixo marinho mesmo que isso obrigue a sujar as 
mãos. Nós humanos temos de voltar a ligar-nos aos oceanos e 
não temos de esperar por ninguém para ajudar-nos a fazê-lo”, 
acrescentou

Shah e o seu vizinho de 84 anos, Harbansh Mathur, começa-
ram a recolha de lixo em Julho de 2015. O movimento cresceu 
com a chegada de novos voluntários.

Afroz Shah Nações Unidas 
‘Champion of the Earth’

ANTES DEPOIS HOJE

Fonte: http://www.unep.org/championsofearth/laureates/2016/afroz-shah
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Tempo de Perguntas?? ?? ? Desafio de Campeão

1. Como se chamava o homem que iniciou a limpeza? 

2. Como se chamava a praia? 

3. Qual a extensão da praia?

4. Quanto lixo foi recolhido?

5. Em que país aconteceu? 

6. Como se chamava o prémio que conquistou?

7. Achas que consegues fazer a diferença como ele?  

8. O que gostarias de fazer para marcares a diferença? 

Consulta online mais histórias inspiradoras sobre 
recolhas de lixo e o envolvimento das comunida-
des. Escreve um artigo de jornal com 250 palavras 
sobre estas recolhas. Assegura-te que tens um título 
apelativo e lembra-te de mencionar detalhes importantes 
como quando, onde, quem e porquê.

Inspira a comunidade
Partilha a tua história com a família e os amigos!

Reduzir a poluição de plástico nos oceanos - Campeões pelo mar
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Reduzir a poluição de plástico nos oceanos 

O que significam os desenhos? Podes ajudar-me e escrever o conselho descrito 
nos desenhos. Se sabes o que é, escreve na caixa abaixo da foto. 
Desenha o teu próprio sinal na caixa maior para ajudar a Repensa, Recusa, 
Reduz, Reutiliza e Recicla.

Quantas acertaste?

1-2- Estás a contribuir para a 
poluição de plástico nos 
oceanos! Lê a brochura outra vez 
para te informares como reduzir 
a tua pegada plástica

3-4- Revê a brochura para 
ficares a saber todas as formas 
de ajudar

5-6 - Bom trabalho, sabes como 
reduzir a pegada plástica. Estás 
a fazê-lo todos os dias?

Consegues imaginar outras 
formas de reduzir a pegada 
plástica?

RESPOSTAS: Não uses sacos de plástico, Não uses palhinhas, Não uses garrafas de plástico, Não uses produtos com micro pérolas, Não uses balões porque podem voar, Não uses 
copos e talheres descartáveis
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Lembras-te o que significam os R’s? Desafio de Campeão

Cria um poster para que as pes-
soas saibam o que são os R’s e 
como podemos salvar os oceanos 
e mudar a maré da poluição do 
plástico. Dá-lhe um título sugesti-
vo como Turn the Tide ou Clean 
Seas. Mostra o teu poster a 
muitas pessoas para que também 
elas cuidem da casa do Wisdom. 
Mostra-o na escola ou num 
espaço público.

Escreve debaixo de cada R duas coisas que pensas que podes fazer diariamente 
para prosseguires com esse R.     Por exemplo Repensa: 1.  Repensa comprar um 
balão que pode voar e a acabar no oceano 2. Repensa usar um saco de plástico

Sê a solução para a 
poluição de plástico no 
oceano!

?

Reduzir a poluição de plástico nos oceanos 
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