apresenta:
JUNTOS EM CASA:
Compostagem
Oi, pessoal! Vocês sabiam que podemos fazer
compostagem com restos de alimentos, cascas de
frutas, legumes, ovos, etc? É um ótimo adubo para as
plantinhas, hortas e jardins. Vamos aprender a fazer!?

JUNTOS EM CASA

Peça ajuda a um adulto para fazer sua composteira.
Você vai precisar de três potes/baldes escuros. Peça
para um adulto furar o primeiro com furadeira e
broca de 4mm (os furos serão para a passagem das
minhocas de um balde para outro). faça alguns furos
nas laterais da parte superior do recipiente com
furadeira e broca 1,5mm para a passagem de ar.

Na lateral inferior do terceiro balde, faça um furo
Coloque os resíduos orgânicos e cubra com um pouco
grande para inserir a torneira, ela servirá para
de matéria seca, como: Serragem, folha/ grama seca,
retirar o chorume produzido na compostagem. Corte
podas de jardim. Fure o segundo recipiente como no
primeiro (os furos de baixo serão para a passagem de com o estilete a parte central da sua tampa, deixando
chorume). Corte com o estilete a parte central da sua uma borda de dois dedos que vai dar apoio ao balde
tampa, deixando uma borda de dois dedos que vai dar
de cima.
apoio ao balde de cima.

VAMOS LAVAR AS MÃOS:

DICAS:
1- Limpe as mãos por pelo menos 20 segundos, abra a torneira e enxague. Lembre-se de fechar
bem a torneira.
2- Em ambientes que não disponha de acesso para lavar as mãos com água e sabão, pode-se
utilizar o Álcool em Gel 70%. Lembre-se que o Álcool em Gel não substitui a lavagem com água e
sabão.
3- Lembrem-se de colocar a máscara ao sair de casa, seguindo as recomendações da Secretaria
da Saúde.
VAMOS DEIXAR NOSSA CASA SAUDÁVEL?
Dica: A composteira deverá ficar em local arejado sem tomar sol e chuva.
Quer saber mais? Clique aqui --->
Fonte: http://nocta.com.br/blog/2020/03/18/qual-e-o-jeito-certo-de-lavar-as-maos/

