Plano de ação para o tema: Reciclagem

Tema

Reciclagem de
Resíduos de
Equipamento
Eléctricos e
Electrónicos

Diagnóstico/
situação a
melhorar
Inexistência de
contentores para
depósito de
Resíduos de
Equipamento
Eléctricos e
Electrónicos (sigla:
REEE) , no espaço
do Agrupamento.

Objetivo(s)

Meta (s)

Sensibilizar a
escola e a
comunidade
para a
importância da
entrega dos
REEE e RP&A
(Resíduos de
Pilhas e
Acumuladores)
para
reciclagem;

- Fazer com
que a escola
seja um ponto
de recolha
REEE na zona
envolvente
apoiando a
ERP Portugal
no
encaminhamen
to dos resíduos
rumo ao seu
tratamento
e/ou
reciclagem.

- Colocar um
contentor Depositrão –
no espaço
exterior da
escola;
Proporcionar à
comunidade,
através da
Eco-Escola um
ponto de
deposição e
recolha de
REEE e pilhas
usadas;

Ações e
atividades
previstas
sensibilização,
nas aulas de
Cidadania
(para o ensino
básico) e no
ensino préescolar, para a
necessidade
de um
adequado
encaminhamen
to dos
Resíduos de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos
(REEE), pilhas
e
acumuladores.
- criação de
um mural
alusivo à
temática da
separação e
encaminhamen
to correto dos
REEE e RP&A.

Recursos

Intervenientes

Calendarização

Recursos:
aulas de
Cidadania,
Educação
Visual,
Ciências
Naturais,
Estudo do
meio,
Matemática,
TIC, E. T.,
Homem e o
meio, F. Q.,
Português e
Francês.

Intervenientes:
alunos,
professores,
funcionários,
autarquia,
encarregados de
educação e
outros.

1ª fase:
Sensibilização;

Ecoreportagens,
artigos, blog,
página da
escola,
facebook,
registos
fotográficos
rádio escolar,
painéis, eco
código , etc…;

2ª fase :
construção do
depositrão:
fevereiro e março;
3ª fase: Mural, BD
e SELF
4ª fase: Recolha
de todo o tipo de
REEE (pequenos
e grandes
eletrodomésticos
e lâmpadas) e
pilhas/acumulador
es;

Avaliação –
instrumentos e
indicadores
aplicação dos
critérios préestabelecidos)
pelo projeto
Geração
Depositrão
(Fruto de uma
parceria entre a
ERP Portugal e
o Programa EcoEscolas (ABAE);
observação
direta;
- quantidade de
REEE recolhidos
– preenchimento
de grelha de
monitorização.

5ª fase:
encaminhamento
dos resíduos.

Materiais
reutilizáveis e
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Contribuir para
a
implementação
do Programa
Eco-Escolas
através do
equipamento
das escolas e
do incentivo a
atitudes próativas na
gestão e
triagem de
resíduos;
Promover a
interação entre
a geração
atual e as 2
anteriores
(pais e avós);
Combater a
inércia e
passividade
dos cidadãos,
refletida no
armazenament
o de resíduos;
Estimular a
solidariedade
social na
região de cada
escola, entre
as gerações
alvo.

recicláveis;
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