PASSO 1
Escolhe os brinquedos e as ferramentas
1) Que brinquedos se pode recolher?
Todos os brinquedos em mau estado, estragados ou sem interesse para doação.

TIPOLOGIA DE BRINQUEDOS ACEITES

brinquedos
de praia

boneco(a)s

lego/ jogos
construção
em plástico

carros

instrumentos/
/utensílios
em plástico

pistola
de água

tablets
infantis e/ou
educativos

joystick

playmobil

máscara
de carnaval

dados

outros
brinquedos
de plástico

peças de jogo
de tabuleiro
(ex : peões)

puzzles
incompletos

bolas
de borracha

guizo
de bebé

EXCLUSÕES (não apresentam uma solução atual de reciclagem)

peluches

tintas/
/vernizes/
/maquilhagem

bicicletas/
/skates

2) Que ferramentas precisas?
Ferramentas de diferentes tamanhos para desaparafusar e desmontar os brinquedos.
Se não as tiveres, pede ao teu vizinho ou a um amigo!

chaves
de fendas *

* ideal uma pequena de cruz. ** com cuidado!

martelo **

tesoura

3) Organizar os diferentes materiais.
Sacos/ caixas/ envelopes, de preferência usados, para separar e triar as diferentes
peças e componentes dos brinquedos de acordo com os seus materiais.
Vale mesmo reutilizar de forma criativa o que tiverem em casa, de forma a não
gerarmos mais lixo com o projeto.

TIPOLOGIA DE MATERIAIS SEPARADOS

borrachas

pilhas

circuitos
elétricos

metal

madeira

cartão

plástico

4) Contabilizar os brinquedos e as peças de cada material.
Abre o formulário online que precisas de preencher. Regista-te já aqui.

PASSO 2
Desmonta os brinquedos
1) Coloca os brinquedos no chão ou numa mesa.
2) Conta o número total de brinquedos e indicar no formulário online.
3) Separa cuidadosamente todas as peças que compõem os brinquedos
com as ferramentas de que dispões:
- remove bem todos os parafusos. Cuidado! Alguns são muito pequenos
e estão bem escondidos. Faz o melhor que puderes!
- Se houver autocolantes, tenta descolá-los.
Tenta aplicar calor com secador do cabelo.

- Se algumas partes forem demasiado difíceis de separar, deixa assim.
Por exemplo, se duas partes de plástico, mantidas juntas por parafusos, não puderem
ser destacadas, deixa-as assim, e coloca-as no saco dedicado ao material plástico.

PASSO 3
Classifica e contabiliza as peças
1) Coloca as peças de acordo com os materiais em sacos e/ou caixa dedicada.
Por exemplo, colocar os parafusos e as peças de metal juntas numa caixa, frasco
ou saco, os componentes de plásticos num outro, etc.

saco 1

saco 2

saco 3

saco 4

saco 5

saco 6

saco 7

2) Contabiliza o número total de peças/ componentes de cada material
e indicá-lo no formulário online.
Por exemplo, 40 peças de plástico, 60 parafusos, 4 pilhas, 2 circuitos eletrônicos, etc.
Preenche o formulário aqui.

3) Fecha bem cada saco/ caixa/ envelope, etc.
4) Envia o formulário online preenchido para indicar o número total de
brinquedos e peças que contabilizaste!

PASSO 4
Entrega os brinquedos
1) Obrigada pela tua preciosa contribuição.
Agora é só preciso levares o material dos brinquedos até um ponto de entrega
dedicado!

2) Descobre o local mais próximo de ti e as horas de funcionamento.
Consulta a lista aqui.
Tira fotos do processo e partilha nas redes com #plasticreplay.

Tens brinquedos em casa em bom estado para doar? Aqui está uma lista
de algumas associações do país que apoiam as crianças e as famílias em
dificuldade, e que irão receber com prazer as doações!
- Ajuda de Mãe;
- Aldeia de crianças SOS;
- Cruz Vermelha Portuguesa;

