
Corta as mangas e o colarinho
pelo sítio do tracejado.

1. DOBRA E CORTA

Dá nós ao longo das tiras 
quecortaste, de forma a 

"fechar" o fundo do saco.

Parabéns! Já tens o teu saco personalizado, pronto para usares várias vezes.

4. ATA AS TIRAS
Garante que deixas todas as tiras 
bem  apertadas! Vira para o lado 

correto.

5. ATA BEM OS NÓS!
Desenha ou decora o teu 

saco, para que seja 
totalmente único e 

personalizado!

6. PERSONALIZA

Corta tiras com a altura de 
cerca de 4  dedos ao longo 
de todo o fim da camisola 
(na parte de trás e frente).

2. CORTA TIRAS 3. VIRA DO AVESSO

Consulta o vídeo da Plant a Choice™
Doubts? Check Plant a Choice™ tutorial

DÚVIDAS?

Rita Tapadinhas cresceu no Montijo e é autora 
do Plant a Choice™, um projeto através do qual 
pretende transmitir temas relacionados com 
sustentabilidade ambiental de uma forma 
simples e descomplicada. 

Passando  pela redução de desperdício, 
economia circular, alimentação, educação 
ambiental, hortas urbanas e consumo 
consciente, a Rita foca-se em mostrar 
como podemos tornar os nossos hábitos 
diários mais ecológicos e sustentáveis.

Esta atividade de transformação de uma 
t-shirt antiga num saco é uma prova de que 
todos os objetos que temos parados em 
casa podem ter uma segunda vida, e 
contribuir, assim, para uma vida mais 
sustentável e com menos desperdício

ESCOLHAS PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

› DE T.SHIRT A SACO

› MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Tshirt que já não uses • Tesoura • Lápis ou caneta

A Rita fez recentemente um saco  igual ao que te explicamos nos passos 

seguinte. Podes fazer scan do QR code ao lado e ver o vídeo para ser 

mais simples perceberes como fazer o teu saco!

PLANT A CHOICE

Rita Tapadinhas
@plant.a.choice

☼



Constrói 
o teu 
saco!

CONSCIENTE

Atividade no âmbito do projeto "Consciente"
Vencedor do Orçamento Participativo 2021
da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

fevereiro 2022

› ESTA ATIVIDADE É A PRIMEIRA DE UM 
TOTAL DE TRÊS ATIVIDADES QUE 
COMPÕEM O PROJETO CONSCIENTE.
Esta atividade destina-se a crianças dos 1º ciclo das 
Escolas Básicas da União de Freguesias do Montijo e 
Afonsoeiro.

O objetivo é chamar à atenção das crianças e famílias 
para a importância da reutilização dos recursos do 
nosso dia a dia, seja com materiais que possamos ter 
em casa, ou também com objetos que possamos 
comprar para durar a vida inteira!

O importante é reutilizar e com isso ajudar o planeta!

Contamos contigo e com a tua família!

Próximas Atividades
As próximas atividades vão acontecer 
durante os primeiros 6 meses deste ano, 

por isso fica atento! 

ATIVIDADE 2: TAPA MIGALHAS
ATIVIDADE 3: MÃOS NA TERRA

› Objetivos
• Mostrar às crianças como pode ser fácil e divertido 

fazer atividades de cariz sustentável
• Consciencializar crianças e famílias da importância 

da educação ambiental/reciclagem e reaproveitamento 
de recursos

• Mostrar aos pais a poupança que podem atingir ao 
reutilizar recursos nas necessidades do dia a dia

• Juntar famílias na realização das atividades

Organização Design

U.F. M. A. Pedro Moço


