
A   campaña  dos  nenos  e  nenas deRECICLAMOS 2ºA

n  2ºA  imos  organizar  una  campaña de  defensa  do  medio  natural.  Non  Equeremos  que  dentro  duns  anos o  mundo  sexa  un  planeta  
contaminado onde  case  non  queden  animais  nin  prantas. Para  iso 

planeamos  facer una  serie  de  actividades. 

 REDUCIR
RECICLAR

REUTILIZAR. 

A primeira  é  este artigo, no  que  pretendemos convencer  aos  compañeiros  e 
compañeiras  de  que  axuden a  defender o medio ambiente. 
Observamos  que moitos tiran o  lixo en  calquera  lado, pese  a  que  hai  
contedores  de  reciclaxe por todas partes. Se  queremos  salvar o planeta  temos  
que afacernos  a  practicar  as  3  erres  ecolóxicas:                  

Practicando  estas  3  normas, contribuimos a  salvar 
a  vida  de  moitas  especies  en  perigo de extinción. 
Se  non  o  facemos  estaremos aumentando  a  
contaminación  da  terra,  do aire e da  auga.

REDUCIMOS 
A  cantidade  de  lixo, 

sustituindo os  
envoltorios da  merenda  

por  un  táper. 

RECICLAMOS 
Clasificando
o que tiramos

Un  bo exemplo para poñer en práctica as 3  ERRES son  os  botes  de Actimel que  traemos  
para a merenda do  recreo.  
O plástico  flexible dos envases de  iogur  líquido vale para  fabricar novas  cousas. 
Sen a etiqueta e lavados, podemos  botalos no  contenedor  dos  tapóns solidarios.

                  

REUTILIZAMOS 
Aproveitando o  lixo  

para facer 
novas  cousas  útiles. 

Así  estaremos  practicando  as  3  erres:  reducimos  a  cantidade  de  plástico tirado, reciclámolo e  reutilizámolo  para  axudar  a una  nena enferma de Boiro  que 
precisa  un  tratamento  médico  moi costoso.  Os botes e tapóns serán  vendidos  a unna planta  de  reciclaxe e os  cartos van  para  curar  á  nena .   
Fixádevos  ben!    Co  pequeno  esforzo que  supón reciclar  os  botes  do  Actimel, reducimos  a contaminación  e  axudamos a curar  a unha  nena.   Compensa, ou 
non compensa?       

Entón, estades  dispostos  a  colaborar?

páxina 23

ANPA
BIBLIOTECA
páxina  20 a 22

COMPLEMENTARIAS
páxina 5 a 13  COLABORACIÓNS

páxinas 2 a 4
ESCOLARES
páxinas  14 a 19

18 ABRIL 2014


