O COMPROMISSO DA EQUIPE VERDE
Como membro da Equipe Verde, comprometo-me a reciclar, a prevenir a poluição e a retardar as mudanças
climáticas! Vou encorajar minha família e amigos a seguir os 3 R's - Reduzir, Reutilizar e Reciclar; caminhar,
andar de bicicleta, ir de carona ou pegar transporte público; e conservar energia e água para ajudar a
proteger o meio ambiente e o planeta! Eu quero me juntar à EQUIPE VERDE e ajudar o meio ambiente!
Comprometemo-nos a reduzir o lixo, prevenir a poluição, conservar energia, proteger os recursos naturais, e:
RECICLAR em casa
RECICLAR na escola
UTILIZAR ambos os lados do papel
UTILIZAR uma lancheira reutilizável
REDUZIR o lixo eletrônico
ESCOLHER produtos com menos
embalagens e feitos com materiais reciclados

REUTILIZAR/RECICLAR sacolas de compras
COMPOSTAR folhas, grama e restos de alimentos
CAMINHAR, pedalar, e pegar carona ou ônibus
DESLIGAR o motor quando estiver esperando
ECONOMIZAR ENERGIA
ECONOMIZAR ÁGUA
OUTROS:

Assinado por:

r

Nome do estudante

Série
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