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SIMASREPENSAR O NOSSO PLANETA



Olá ! Eu sou a Ana Rita 

Tenho apenas 10 anos mas, preocupo-me muito 

com o Planeta onde vivo  - “O Planeta Terra”

Sei que todas as minha atitudes e escolhas que faço 

hoje, irão ter impacto no futuro, no meu futuro e no 

futuro de todas as crianças de hoje, que vão ser os 

adultos de amanhã

Assim, vou falar um pouco das minhas 

preocupações de hoje e do que podemos fazer 

para termos um amanhã melhor!



O Planeta Terra não é descartável 

Os recursos naturais que temos têm que ser

preservados pois podem acabar

 É muito importante termos consciência 

Ambiental ;

 Queremos ter um planeta saúdavel 

 Onde possamos ser felizes

Queremos ter praias azuis e muitas Florestas 

verdinhas com muita vegetação e animais de 

muitas especies



Assim, depende de mim, de cada um de nós 

individualmente  preservar os todos os Recursos:

• Recursos Naturais Renováveis

• Recursos Naturais não Renováveis

Recursos Naturais Renováveis

Mesmo os Recurso Naturais Renováveis podem ficar afetados se o não tivermos cuidado 

com o Planeta. Se os poluirmos, podem ser nocivos para o homem quando entram na 

nossa alimentação e no caso da utilização da água que é um bem escasso tem que ser 

feito de forma muito mas muito consciente por todos nós !



Recursos Naturais Não Renováveis

Recursos Naturais Não Renováveis, uma vez 

esgotados levam muitos, muitos anos a voltarem 

a existir. São gerações e gerações que não irão 

conhecer estes recursos



É urgente pararmos 

para pensar

E agirmos muito 

rápidamente



Assim, temos que mudar os nossos  comportamentos, forma de pensar

• Não podemos pensar que sou só eu que não faço por exemplo a reciclagem, 

não faz mal – Errado – Já imaginaram se todos pensarem dessa forma ?

• Temos que mudar a atitude consumista que as sociedades adotaram;

• Temos que aproveitar o que parece que não dá para aproveitar;

• Temos que aos poucos e poucos abandonar a Economia Linear se não 

queremos ter um Planeta, doente, cheio de lixo

• Não podemos esgotar os recursos disponíveis no Planeta Terra. Quando 

gastamos para além do que temos as coisas não correm bem e Planeta Terra 

temos apenas UM!!



É importante abandonarmos o conceito do descartável, do que é fácil, do imediato, de usar 
deitar fora. 

Já estamos a ter um grande problema ambiental com as mascaras e todos os
materias descartáveis que têm que ser usados na pandemia – já estamos a ter um 
grave problema ambiental



Temos que deixar de 

ter uma :



Temos que 
dar uma
nova vida aos
produtos que 
utilizamos – a 
natureza
agradece !



O Futuro tem que 

ser já hoje. 

Temos que aproveitar e poupar

O que já não me faz falta a mim, 

pode fazer falta outras pessoas. 

Assim ,ajudamos não só o outro 

como o nosso Planeta, logo a nós

próprios



Como é que isto é possível ?
Através de uma Economia Circular



Só dando nova vida aos produtos  através do 5 R’s é possível ter os produtos 

em movimento, dar maior sustentabilidade do Planeta e melhor bem estar de 

todos os seres humanos

1 -Recusar

2 - Reduzir

3 - Reutilizar 

4 - Reciclar 

5 - Repensar

Só desta forma é possível tornar os nossos recursos infinitos e 

sermos melhores pessoas e mais feliz com melhor qualidade de 

vida



PLANETA FELIZ


