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Dicas para uma
Festa Junina
Mais Sustentável

Durante o mês de junho, muitas cidades 
brasileiras celebram a festa junina. E, 
assim como todos os anos, mesmo du-
rante esse período de isolamento 
social, o Sesc Rio se propõe a comemo-
rar essa tradicional festa popular. 
Ciente da necessidade do conceito de 
sustentabilidade permear cada vez 
mais as ações do Sesc Rio, seguem al-
gumas dicas de como comemorarmos 
a festa virtualmente e de maneira mais 
sustentável.

Monte uma roupa com o que já tem em casa

• Use a criatividade e o que você já tem no 
   guarda-roupa para ficar a caráter.
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Lembre-se: quando acabar a brincadeira não 
jogue a água fora. Reutilize para molhar as plan-
tas, lavar a cozinha, banheiro... o importante é o 
exemplo e evitar o desperdício deste bem precio-
so. Separe os lixos recicláveis e faça o descarte 
correto para reciclagem.

Faça uma cenografia usando materiais 
reaproveitados

• Pense em peças que você possa guardar e 
usar novamente ano que vem.

• Pense em peças duráveis, que logo depois 
da festa, você não jogue no lixo.

Uma receita com aproveitamento integral 
de alimentos, vai bem para o paladar e 
para o meio ambiente.

• O Mesa Brasil Sesc possui receitas sensa-
cionais, procure saber.

Compre do comércio local

• Consumindo localmente, além movimentar a 
economia local, você diminui os impactos so-
cioambientais do translado do produto até 
você.
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Pense em brincadeiras educativas

• Na pescaria, a criançada pode ser incenti-
vada a “pescar” lixo dos rios e oceanos, e 
preservar o meio ambiente.

• No jogo das argolas, utilize materiais como 
pet e jornais usados para concepção de pinos 
e das argolas, e aproveite para explicar a im-
portância da reciclagem.

• Na brincadeira das latas, utilize latas usadas 
de leite em pó, achocolatados e incentive a 
criatividade e a educação ambiental através 
de brincadeiras simples e com materiais que 
seriam descartados.

• Na boca do palhaço, utilizar coletores de 
coleta seletiva e simule a brincadeira tradi-
cional. As crianças deverão arremessar o lixo 
na lixeira correta, acertando se é reciclável ou 
não reciclável.

• Na corrida de saco, utilize embalagens e sa-
colas antigas. Mas, lembre-se de ter cuidado 
para evitar acidentes.

Dicas para uma Festa Junina
Mais Sustentável

#ArraiaSescRJ



Evite usar descartáveis de plástico

• Já que a festa é em casa, distribua um copo 
por pessoa e estimule a usar somente ele du-
rante toda a festa.

• Se não quiser sujar louça, de preferência aos 
descartáveis de papel, que demoram bem 
menos tempo para se decompor no meio am-
biente.

Separe seu lixo

• Com os materiais recicláveis higienizados, 
procure a cooperativa mais próxima e veja 
como levar de maneira segura e com menores 
riscos de contaminação. 

Estalinho? Aqui não. 

• Afinal, jogar lixo no chão não é bom em 
época nenhuma.

Balão? Aqui também não.

• Balão é um perigo para as matas, casas e 
pessoas. Soltar balão é proibido no Brasil, pois 
pode causar incêndios e grandes estragos.
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