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  Que tipo de marca você vem deixando por onde você passa? 
 

Você sabe o que fazer para  viver em harmonia com a Natureza? 
  

Você tem ideia, se você contribui ou não para vivermos de forma mais harmoniosa com o meio 
ambiente? 

 
Você sabia que uma pequena mudança de  hábitos, pode influenciar positivamente no futuro da 

nossa casinha, Terra? 
 
 

"Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes,  
consegue mudanças extraordinários." 

 
Provérbio Africano 

 

Você  t em  uma  p eg ada  v e rd e?  
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Que tal fazer um diário sobre os seus hábitos, e descobrir o que você já faz para mudar 

positivamente o futuro do Planeta e o que você ainda pode fizer melhor? 
 

Para te ajudar nessa experiência, eu preparei uma lista de hábitos, que normalmente já fazem parte da nossa 
rotina diária.  
 
A ideia é que busquemos por uma rotina diária, que tenha o menor impacto possível no meio ambiente. 
 
Para deixar a coisa ainda mais interessante e divertida, quero te propor mais uma coisa. J  
 
Que tal pontuarmos seus hábitos?  
E sim, os hábitos que possuem um impacto maior no meio ambiente receberão pontos negativos, enquanto 
os de menor impacto receberão pontos positivos. Assim, no final do mês você somará os pontos e poderá ter 
uma ideia, do bem que você já faz pelo planeta e o quanto ainda pode melhorar. ;-) 
Mais uma coisinha…  A lista é cumulativa de um mês para o outro. Os hábitos adquiridos ou descartados 
durante um mês devem ser mantidos para os meses seguintes. ;-) 
 

Mas não se preocupe, se caso no início você não obtenha muitos pontos! 
O importante é tentar sempre obter mais pontos positivos do que negativos.  

Ter uma vida mais amiga do Planeta é um processo, que deve ser praticado todos os dias e é construído com um passo de 
cada vez. 

Vá aos poucos mudando seus hábitos, e assim vai ficar muito mais fácil fizer da nossa casinha Terra um lugar melhor e mais 
agradável de se viver. 
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Motive amigos e familiares a 
fazerem parte dessa 

mudança! 
Compartilhe o Link ou 

Email, com todos que puder 
e quiser. 
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Dica Importante! 
 

Você sabia, que você pode preencher todo o 
seu diário direto no arquivo pdf, no 

computador? 
 

Assim você economiza papel, dindin, produz 
menos lixo e a natureza agradece. ;-) 
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Dicas	  para	  um	  melhor	  aproveitamento	  do	  seu	  Diário:	  

	  
Como	  eu	  já	  contei	  aí	  em	  cima	  você	  pode	  preencher	  seu	  diário	  
direto	  no	  seu	  computador,	  mas	  para	  isso	  você	  precisa	  fazer	  

algumas	  coisinhas.	  
	  

1-‐Fazer	  o	  download	  do	  PDF.	  	  Isso	  mesmo.	  É	  preciso	  salvá-‐lo	  
direto	  no	  seu	  computador	  ou	  tablet).	  

	  
2-‐	  Ter	  um	  programa	  que	  leia	  PDF	  em	  seu	  computador	  

ou	  tablet,	  também	  é	  muito	  importante.	  Eu	  uso	  o	  Adobe	  Reader.	  
	  

3-‐	  Quando	  estiver	  fazendo	  eu	  checklist	  do	  dia,	  não	  se	  esqueça	  de	  
salvar	  o	  arquivo	  sempre	  que	  preencher	  um	  novo	  item.	  
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Primeiro Mês:    Marque 1 ponto sempre que você:  

     

Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a viagem   Desligar a tela do computador  

Comprar batata chips e doces   Ler um livro ao invés de ver TV  

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Lembrar de regular a pressão dos pneus  

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Comprar produtos com embalagens reutilizáveis  

Comprar água em garrafa descartável   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

Usar a secadora para secar as roupas   Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas  

Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes   Comprar roupas em Bazares de 2. Mão  

Jogar lixo no chão 
 

  Usar lâmpadas econômicas  

     
             

             
 
-1 Ponto 

 
 
 

 
-2 Pontos 

 - 
-3 Pontos 

   
1 Ponto 

  
2 Pontos 

  
3 Pontos 
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Segundo Mês:   Marque 1 ponto sempre que você:  

Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a viagem   Desligar a tela do computador  

Comprar batata chips e doces  

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos 

  Ler um livro ao invés de ver TV 
 
Fizer uma refeição sem nenhum tipo de carne  de origem 
animal (gado, ave ou peixe) 

 

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Lembrar de regular a pressão dos pneus  

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Comprar produtos com embalagens reutilizáveis  

Comprar água em garrafa descartável  

Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes 

  Comprar produtos orgânicos de produtores locais 
 
Deixar as roupas secarem no varal 

 

Usar a secadora para secar as roupas   Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas  

Não apagar as luzes quando sair de um cômodo 
 

  Comprar roupas em Bazares de 2. Mão  

Jogar lixo no chão 
 

  Usar lâmpadas econômicas  

   Levar o próprio lanche, quando for ficar um longo tempo 
fora de casa 
 

 

   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

   Pesquisar onde você pode deixar o seu lixo para ser 
reciclado 

 

   Ir a pé ou usar bicicleta ao invés de automóvel  

   Consertar os objetos ao invés de comprar novos  
 
-1 Ponto 

 
 
 

 
-2 Pontos 

 - 
-3 Pontos 

   
1 Ponto 

  
2 Pontos 

  
3 Pontos 
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Terceiro Mês:    Marque 1 ponto sempre que você:  

Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a 
viagem 

  Desligar a tela do computador  

Comprar batata chips e doces  

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos 

  Ler um livro ao invés de ver TV 
 
Fizer uma refeição sem nenhum tipo de carne (gado, ave 
ou peixe) 

 

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Lembrar de regular a pressão dos pneus  

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Comprar produtos com embalagens reutilizáveis  

Comprar água em garrafa descartável  

Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes 

  Comprar produtos orgânicos de produtores locais 
 
Deixar as roupas secarem no varal 

 

Usar a secadora para secar as roupas   Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas  

Jogar algo no chão, e não guardar até achar uma lixeira  
 

  Comprar roupas em Bazares de 2. Mão  

Não apagar as luzes quando sair de um cômodo 
 

  Usar lâmpadas econômicas  

Usar o carro para curtas distâncias, ao invés de ir pé 
 

  Sair com os amigos ao invés de ver TV  

Molhar as plantas com regador automático   Levar o próprio lanche, quando for ficar um longo 
tempo fora de casa 

 

Usar as sacolas plásticas descartáveis para compras   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

   Pesquisar onde você pode deixar o seu lixo para ser 
reciclado 

 

   Ir a pé ou usar bicicleta ao invés de automóvel  

   Consertar os objetos ao invés de comprar novos  
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   Praticar esporte ou o seu Hobby, ao invés de ver TV  

   Lavar a louça utilizando o menos água possível  

   Fizer uma hortinha orgância de temperos em casa  

   Fabricar o seu próprio produto de limpeza  

   Trocar com amigos, coisas que não usa mais  

   Usar transporte públicos ao invés de carro particular  

   Utilizar pilhas recarregáveis  

 
-1 Ponto 

 
 
 

 
-2 Pontos 

 - 
-3 Pontos 

   
1 Ponto 

  
2 Pontos 

  
3 Pontos 
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Quarto Mês:    Marque 1 ponto sempre que você:  

Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Desligar a tela do computador  

Comprar produtos congelados   Fizer uma refeição sem nenhum tipo de carne (gado, ave 
ou peixe) 

 

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Ir a pé, de bicicleta ou transporte coletivo, ao invés de 
carro particular 

 

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Consertar algo na casa  

Deixar a torneira ligada enaquanto escova os dentes   Levar latas  e garrafas para a reciclagem  

Deixar a panela destampada, enquanto ferve água   Reutilizar garrafas para água  

Comprar uma garrafa de água descartável   Trocar com amigos, coisas que não usa mais  

Deixar eletronicos em Stand-by, ao invés de desligar 
 

  Fizer uma campanha de proteção ao Meio Ambiente  

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a viagem   Deixar as roupas secarem no varal  

Comprar batata chips e doces   Praticar esporte ou o seu Hobby, ao invés de ver TV 
 

 

Usar a secadora para secar as roupas   Lembrar de regular a pressão dos pneus  

Jogar algo no chão, e não guardar até achar uma lixeira  
 

  Comprar produtos com embalagens reutilizáveis  

Não apagar as luzes quando sair de um cômodo   Comprar produtos orgânicos de produtores locais 
 

 

Usar o carro para curtas distâncias, ao invés de ir pé 
 

  Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas  

Molhar as plantas com regador automático 
 

  Comprar roupas em Bazares de 2. Mão  

Usar as sacolas plásticas descartáveis para compras   Usar lâmpadas econômicas  
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Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Levar o próprio lanche, quando for ficar um longo tempo  
fora de casa 

 

   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

   Pesquisar onde você pode deixar o seu lixo para ser 
reciclado 

 

   Consertar os objetos ao invés de comprar novos  

   Lavar a louça utilizando o menos água possível  

   Fizer uma hortinha orgância de temperos em casa  

   Utilizar pilhas recarregáveis  

   Fabricar o seu próprio produto de limpeza  

 
-1 Ponto 

 
 
 

 
-2 Pontos 

 - 
-3 Pontos 

   
1 Ponto 

  
2 Pontos 

  
3 Pontos 
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Quinto Mês:    Marque 1 ponto sempre que você:  

Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Fizer uma refeição sem nenhum tipo de carne (gado, ave 
ou peixe) 

 

Usar sacolas plásticas descartáveis   Encontrar amigos, ao invés de ver TV  

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Comprar produtos confeccionados com material reciclado  

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

Deixar a torneira ligada enaquanto escova os dentes   Trocar sua esponja de lavar louças convencional por uma 
esponja vegetal 

 

Passar a noite inteira na frente da TV   Montar um alimentador para pássaros  

Comprar uma garrafa de água descartável   Doar roupas que não usa mais  

Comprar Fast Food ou Bebidas em lata 
 

  Dividir o carro com os amigos  

Comprar produtos congelados   Desligar a tela do computador  

Deixar a panela destampada, enquanto ferve água   Ir a pé, de bicicleta ou transporte coletivo, ao invés de carro 
particular 

 

Deixar eletronicos em Stand-by, ao invés de desligar   Consertar algo na casa 
 

 

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a viagem 
 

  Levar latas  e garrafas para a reciclagem  

Comprar batata chips e doces   Reutilizar garrafas para água  

Usar a secadora para secar as roupas   Trocar com amigos, coisas que não usa mais  

Não apagar as luzes quando sair de um cômodo 
 

  Fizer uma campanha de proteção ao Meio Ambiente  

Usar o carro para curtas distâncias, ao invés de ir pé   Deixar as roupas secarem no varal 
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Molhar as plantas com regador automático 

   
Lembrar de regular a pressão dos pneus 
 

 

Usar as sacolas plásticas descartáveis para compras 
 

  Comprar produtos com embalagens reutilizáveis 
 

 

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas 
 

 

Utilizar guardanapos de papel   Comprar roupas em Bazares de 2. Mão 
 

 

   Usar lâmpadas econômicas  
   Levar o próprio lanche, quando for ficar um longo tempo  

fora de casa 
 

   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  
   Pesquisar onde você pode deixar o seu lixo para ser 

reciclado 
 

   Consertar os objetos ao invés de comprar novos  

   Utilizar pilhas recarregáveis  

   Lavar a louça utilizando o menos água possível  

   Fizer uma hortinha orgância de temperos em casa  

   Fabricar o seu próprio produto de limpeza  

   Trocar guardanapos de papel por de tecido  

 
 
-1 Ponto 

 
 
 

 
-2 Pontos 

 - 
-3 Pontos 

   
1 Ponto 

  
2 Pontos 

  
3 Pontos 
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Sexto Mês:    Marque 1 ponto sempre que você: 

 
Tomar um banho demorado   Tomar banho rápido  

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Desligar a tela do computador  

Usar sacolas plásticas descartáveis   Encontrar amigos, ao invés de ver TV  

Esquecer o carregador do celular ligado na tomada   Comprar produtos orgânicos de produtores locais  

Não separar o lixo de papel para ser reciclado   Levar latas  e garrafas para a reciclagem  

Deixar a torneira ligada enaquanto escova os dentes   Montar um alimentador para pássaros  

Passar a noite inteira na frente da TV   Doar roupas que não usa mais  

Comprar uma garrafa de água descartável   Fizer uma refeição sem nenhum tipo de carne (gado, ave ou 
peixe) 

 

Comprar Fast Food ou Bebidas em lata 
 

  Comprar produtos confeccionados com material reciclado  

Comprar produtos congelados   Trocar sua esponja de lavar louças convencional por uma esponja 
vegetal 

 

Deixar a panela destampada, enquanto ferve água   Doar roupas que não usa mais  

Deixar eletronicos em Stand-by, ao invés de desligar   Dividir o carro com os amigos  

Ir de carro para a escola/trabalho, sem compartilhar a 
viagem 

  Ir a pé, de bicicleta ou transporte coletivo, ao invés de carro 
particular 

 

Comprar batata chips e doces   Consertar algo na casa  

Usar a secadora para secar as roupas   Levar latas  e garrafas para a reciclagem 
 

 

Não apagar as luzes quando sair de um cômodo 
 

  Reutilizar garrafas para água 
 

 

Usar o carro para curtas distâncias, ao invés de ir pé   Trocar com amigos, coisas que não usa mais  
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Molhar as plantas com regador automático    

Fizer uma campanha de proteção ao Meio Ambiente 
 

 
Usar as sacolas plásticas descartáveis para compras 
 

   
Deixar as roupas secarem no varal 

 

Deixar a torneira aberta enquanto você lava as mãos   Lembrar de regular a pressão dos pneus 
 

 

Utilizar guardanapos de papel   Comprar produtos com embalagens reutilizáveis 
 

 

   Fizer o seu próprio  repelente de insetos para as plantas 
 

 

   Comprar roupas em Bazares de 2. Mão 
 

 

   Usar lâmpadas econômicas 
 

 

   Levar o próprio lanche, quando for ficar um longo tempo  
fora de casa 

 

   Consertar os objetos ao invés de comprar novos 
 

 

   Lavar a louça utilizando o menos água possível 
 

 

   Fizer uma hortinha orgância de temperos em casa 
 

 

   Utilizar pilhas recarregáveis   

   Fabricar o seu próprio produto de limpeza 
 

 

1 Ponto  
 

2 Pontos  3 Pontos   Ter sempre um copo reutilizável consigo e dizer não ao 
descartável 

 

-1 Ponto  
 

-2 Pontos  -3 Pontos   Usar guardanapos de tecido ao invés de descartáveis  

      
 

 Trocar potes e garrafas plásticas por de vidro ou metal  
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Esse exercício foi elaborado a partir da proposta do livro 

 
“RETTE DIE ERDE – Kleine Taten- Grosse Wirkung” 

do Autor Rich Hough. 
 

Com certeza muitas e muitas outras práticas poderiam ser inclusas aqui. Mas a 
principal ideia é orientar e convidar as pessoas a participarem da proposta de tornar 

o nosso Planeta um lugar mais agradável e consciente de se morar. 
 

Eu preparei vários textos explicativos sobre a importância e consequência de 
cada uma das ações e dicas para te auxiliar nessa jornada no meu blog: 
 

http://www.encurtadoradedistancia.com/ 
 

e no meu site: 
www.arabuta-eco.com 

 
Obrigada por participar comigo desta jornada rumo a um futuro cheio de 

Amor, baseado na Sáude, Natureza e Consciência. 
 

Dani Avila 
 


