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A ALGAR desafia-te a participar no concurso “Vamos dar Vida aos Resíduos”.
ENQUADRAMENTO
Incentivar a correta separação e encaminhamento de todos os resíduos
recicláveis produzidos na escola, estimulando a adoção de comportamentos
que respeitem a natureza e o ambiente.
OBJETIVO
Sensibilizar alunos, professores, funcionários e encarregados de educação
para a importância da separação e valorização dos diferentes tipos de
materiais recicláveis, alterando hábitos e mentalidades.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Elaborar um plano para a gestão dos resíduos que são produzidos na escola
(este plano deverá ser idealizado e colocado em prática pelos alunos com a
supervisão de um ou mais professores). Para tal a ALGAR planeou um
conjunto de atividades que te irá ajudar. A tua escola deverá inscrever-se e
participar nas ações que propomos:
1ª Etapa – “Brigada da Reciclagem”.
A “Brigada da Reciclagem” é um grupo de alunos nomeados pela escola que
ficam responsáveis por verificar se a separação dos resíduos está a ser
corretamente realizada. Compete também à Brigada averiguar se todos os
resíduos produzidos na escola recebem o destino final adequado à sua
valorização.
2ª Etapa – Ação de Sensibilização/Formação.
A “Brigada da Reciclagem” recebe formação para realizar a tarefa de
fiscalização dos resíduos da escola.
3ª Etapa – Fiscalização dos Resíduos produzidos na Escola.
O objetivo é verificar que tipo de resíduos a escola produz, quantidades e se
existem condições para a correta separação/deposição, tendo em conta as
suas diferentes características.

4ª Etapa – Plano de Gestão de Resíduos.
A escola deverá indicar um plano para a gestão de resíduos que inclua ações
de sensibilização ambiental destinadas ao espaço escolar e aos seus
utilizadores, assim como ações direcionadas à população residente próximo
da escola. Todos deverão colaborar fazendo a correta separação dos
resíduos recicláveis, colocando-os nos ecopontos da escola a favor do
concurso.
5ª Etapa – Balanço Final da Ação
No final do período de implementação do Plano de Gestão de Resíduos, a
escola deverá responder a um questionário onde fará um balanço sobre as
ações desenvolvidas.

QUEM DEVE PARTICIPAR?
Todas as escolas do ensino básico ao secundário da região do Algarve. A
escola deverá preencher e enviar a ficha de inscrição existente neste
regulamento para o email - gci@algar.com.pt, até ao dia 6 de Outubro de
2017.

AVALIAÇÃO E APURAMENTO DA ESCOLA VENCEDORA
Após implementação do Plano de Gestão de Resíduos pela escola, a ALGAR
irá monitorizar os dados dos resíduos recicláveis (resíduos embalagem e não
embalagem) depositados na escola e divulgará mensalmente os
quantitativos produzidos por material, nomeadamente no “Ranking de
Resíduos Recicláveis Recolhidos”, em www.algar.com.pt e no facebook.
A escola que apresentar o melhor resultado será a grande vencedora e
receberá um magnifico computador de última geração. Haverá ainda um
tablet para sortear entre os elementos da “Brigada da Reciclagem” da escola
vencedora.

PARTICIPA!
Faz com que a tua escola tenha
o melhor desempenho ambiental.
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