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Exposição “Aventura pelos resíduos”
Como diminuir a quantidade de resíduos produzidos ou reduzir a quantidade recursos
naturais utilizados são algumas das questões que levantamos na exposição, renovada, sobre os
Resíduos. Uma fantástica viagem ao Mundo dos Resíduos. (Em versus car ou roll-up´s)

Gincana do lixo
A brincar também se aprende! Uma pequena animação que coloca à prova os membros das
equipas participantes. Para ganharem só precisam de : conhecimentos sobre resíduos,
habilidade, velocidade e ainda...

Triolixo
Um jogo onde os seus jogadores encarnam o papel de funcionários de tratamento de resíduos.
Ágeis e conhecedores de resíduos terão de ser, se o jogo quiserem vencer.

Eco-resíduos”
Separar, reduzir, reutilizar e reciclar são os motes desta animação sobre lonas. Mas não se
esqueçam, para jogarem terão que saber desenhar, inventar, ser criativo e ...

Lixomania
Um jogo que para ganharem terão que andar de gatas ! Cada equipa gira uma roleta com os
ecopontos existentes (papelão, embalão, vidrão, compostor, pilhão, olheão) e outra com parte
do corpo (pés, mão) com a qual vai colocar num resíduo correspondente. Diversão garantida!

Resíduos aos molhos
Um jogo de associação de imagens dos resíduos produzidos diariamente. Neste jogo os seus
participantes terão que virar duas cartas gigantes de cada vez. Se estas forem iguais
desaparecem no ecoponto , caso contrário, voltar-se-ão novamente para baixo.

Compostagem
Cascas de batatas, cascas de banana, etc. , vão poder reciclar, neste jogo que coloca um
relógio a funcionar. Resultado do jogo : adubo orgânico e flores a desabrochar.

Gincana do lixo

etc.

Compostagem
Triolixo
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Teatros, Marionetas
Venceslau, um Conto Ambiental
Os resíduos do Sr. Bartolomeu
A ameaça dos piratas
A magia do reciclarte
Peças personalizadas , etc..

Ateliers
Papel reciclado
Origami
Reciclar a brincar
Instrumentos musicais
etc..

Jogos de mesa
Sr. dos Resíduos
Lixo
Ecoponto
Corrida dos Resíduos
Glória
Cartas do Ecoponto
etc..

Eco-Brindes
Porta-canetas ecopontos
Pin’s
Porta-chaves
Ecopontos, compostores, oleões
Lápis, canetas
Copos
etc..

Insufláveis, animadores circenses, etc..
Percurso de obstáculos
Castelo de Merlin
Parede de escalada
Bungee Run
etc..

etc.
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