Requisição de Exposição

Tema

Só é Lixo se quiseres!

Painel 1
-

Reciclar para quê?

Painel 2
-

O que é a reciclagem?

-

O que são os ecopontos?

Painel 3
-

Como separar?

-

Como organizar a separação?

Painel 4

Índice

-

O que colocar nos ecopontos?

-

Ecoponto Azul;

-

Ecoponto Verde;

-

Ecoponto Amarelo;

Painel 5
-

O que estão para além dos Ecopontos;

Painel 6
-

Quem participa na Reciclagem:

-

Cidadãos;

-

Autarquias;

-

Empresas Multimunicipais;

-

Centrais de Triagem;

-

Empresas Recicladoras;

Qual a importância da Reciclagem?

A reciclagem é uma forma de dar calor aos resíduos em que se recuperam
diferentes materiais, para que possam ser integrados noutros processos de
fabrico. Assim, o que colocamos nos ecopontos dará origem a novos produtos.
Conteúdos

Para além de poupar recursos naturais, reduzimos também as grandes
quantidades de resíduos que vão para o aterro sanitário.
Os ecopontos são um conjunto de três contentores que podemos encontrar na
rua, perto de casa, do supermercado ou da tua escola. Como não podemos ter
um ecoponto em cada local, a sua localização é escolhida de forma a melhor
servir todas as pessoas.
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Impressão em cartão plastificado.
Características
Técnicas

Cada painel está recortado podendo a exposição ser utilizada como puzzle.
Os painéis aderem a uma base solida, mas leve.
Os painéis podem ser colocados em suportes de madeira (ver imagem em baixo).

Nº de elementos
Dimensão

6 Painéis

71 cm (largura) x 100 m (altura)

dos painéis
Embalada numa caixa com as seguintes dimensões: 0.77 cm x 0.24 cm x 1.05 m
Transporte

(altura x largura x comprimento).o conjunto pesa cerca de 40 kg.
O transporte é assumido pelas entidades que requisitarem a exposição.

Custo

1 500,00 €

Jogo da Reciclagem (Pré – escolar ao 1º ciclo). Às entidades que vierem a
Edições

acolher a exposição são oferecidos alguns exemplares (Jogo da Reciclagem).
As entidades que requisitem a exposição temporariamente serão responsáveis
pelo seu transporte, segurança e manutenção. A cedência da exposição é feita

Observações

mediante assinatura de termo de responsabilidade e apresentação de
comprovativo de seguro.

Registos da exposição montada no CMIA

NOTAS:
1. Cada painel pode servir de puzzle pois estão recortados e têm na parte de trás um sistema
de fixação que adere a um suporte revestido de tecido preto;
2. Na parte de trás das peças existe uma letra correspondente a cada painel;
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3.

Cada painel pode ser colocado num suporte em madeira que pode ser colocado no chão,
em cima de uma mesa, de um balcão, etc.
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