A ÁGUA:

Poupar para não faltar;
Poupar para Viver!

Os alunos da EB 2º e 3º Ciclos /José Maria dos Santos explicam PORQUÊ

Texto e
ilustrações
elaborados pelos
alunos do 5ºAno, Turma D,
da Escola Básica 2º,3º Ciclos
José Maria dos Santos, no âmbito
do Projeto de Turma, cujo tema é
“A Água – Poupar para não faltar;
Poupar para Viver!”.
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Poupar água
Reduzir o consumo de água é uma preocupação que todos devemos ter no nosso dia-a-dia, pois
trata‑se de um dos bens mais preciosos da Terra e é urgente tomar medidas. A mudança de hábitos
permite poupar muitos litros de água por ano, por família, e reduzir a conta mensal de água, de gás
e de eletricidade.
Isso depende da vontade de cada um de nós.

ALGUMAS
MEDIDAS
PARA POUPAR
ÁGUA
EM CASA

POUPAR
ÁGUA
DEPENDE
APENAS
DE SI.
SEM ÁGUA
NÃO
HÁ VIDA!
NÃO HÁ
PLANETA B!

NA COZINHA
Utilize as máquinas
de lavar loiça e de
lavar a roupa só
quando estiverem
cheias.
Reutilize a água da
lavagem das frutas e
legumes, para lavar
o chão, regar as
plantas…
Utilize água fria
sempre que possível.
Não descongele os
alimentos em água a
correr. Opte por um
descongelamento
natural no frigorífico,
de acordo com as
regras de higiene
e segurança,
protegendo a sua
saúde.

NA CASA DE BANHO
Tome duche em vez de banho
de imersão.
Mantenha a torneira fechada
enquanto ensaboa as mãos ou
se barbeia.
Use um copo para colocar
água, enquanto lava os dentes.
Desligue a água enquanto
se ensaboa e/ou aplica o
champô.
Enquanto espera que a água
do duche aqueça, coloque
um balde para recolher os
primeiros litros de água fria,
utilizando-a depois para
encher o autoclismo, lavar o
chão…
Coloque uma garrafa cheia
com pedrinhas ou areia no
autoclismo para reduzir o
volume de água que sai em
cada descarga.

NO JARDIM/
NO QUINTAL
Regue o jardim
logo de manhã
ou ao final do
dia.
Aplique uma
cobertura
na piscina.
Use filtros
específicos
que permitam
poupar água.
Ao lavar o
carro, utilize
um balde e
uma esponja.

