
 

 COMPRUMISSU DI GREEN TEAM 
Comu membru di Green Team (Equipa Verdi), n’sta comprometi na fazi reciclagem, preveni poluiçon e na toma 
medida pa retarda mudanças climáticus! N’sta Incentiva nha família e nha amigos pa ês segui ês 3 R’s – Reduzi, 
Reutiliza e Recicla; anda cu pé, di bicicleta, di boleia ou na transporti públicu; e economiza energia e água pa djuda 
na protecçon di meiu ambienti pa tem um planeta Terra midjor! N’crê fazi parti THE GREEN TEAM e djuda meiu 
ambienti! 
 
N’sta comprometi na reduzi nôs lixo, preveni poluiçon, poupa energia e protegi recursus naturais di ês 
manera: 

 

  RECICLAGEM na casa 

  RECICLAGEM na escola 

  USA tudu dôs ladu di folha di papel 

  USA um lancheira pa transporta nhôs comida di 

almoço ou então um bolsa qui podi usadu más 
di qui um vez 

  REDUZI correspondência desnecessáriu ou 

sem interessi 

  SCODJI productus qui tem menus quantidadi 

di empacotamentu possível e quel productus 

fabricadu cu materiais recicladus 

 
Assinadu: 

  REUSA / RECICLA sacus di compra 

  FAZI COMPOSTU di folhas, relva e restus di comida 

  ANDA CU PÉ, cu bicicleta, si nhôs na usa carru privadu nhôs djunta 

boleia qu otrus pessoa qui sta bá na mesmu caminhu, ou nhôs panha 
autocarru públicu 

  DESLIGA motor di carru hora qui nhôs staciona ou nhôs sta spera 

  POUPA ENERGIA 

  POUPA ÁGUA 

  OTRU:   

 

 Nomi di Estudanti Classi  
 
 

 Nomi di Pais / Encarregadu di Educaçon 
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