
EcoEscola e Projetos e Programas Educativos ES Viriato 

 

As turmas A e B do 7º ano de escolaridade participaram no projeto:  Já reciclaste hoje?, 
dinamizado no âmbito da articulação entre o programa EcoEscola ES Viriato e a 
coordenação dos Projetos e Programas Educativos ES Viriato, integrado no Future Up - O 
futuro está na tua energia, promovido pela fundação Galp.  
Para tal, após preenchimento de um questionário auditorial sobre hábitos de reciclagem, os 

alunos construíram pequenos ecopontos para o plástico e embalagens tetrapak, em 

contexto de família, a partir de materiais reutilizáveis, valorizando a componente estética e 

criativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, só cerca de 35% das embalagens de plástico são recicladas, muitas das quais 

de uso único, encontrando-se no top 10 dos países da União Europeia que menos reciclam 

estes resíduos. Até 2025, as metas passam não só por reciclar 70% das embalagens, mas 

também pela incorporação de 30% de plástico reutilizado na produção de novos produtos. 

É neste contexto, e após análise dos resultados do inquérito aplicado que permitiu concluir 

que a maioria dos alunos conhece a teoria da reciclagem, verificando-se, porém, um 

desfasamento quanto à sua prática em casa e na escola, que surge a ação Já reciclaste 



hoje?, com o intuito de agir no sentido de inverter o preocupante cenário de reduzida taxa 

de reciclagem das embalagens de plástico e tetra pak.  

Efetivamente, EcoEscola e Projetos e Programas Educativos ES Viriato sinergizaram esforços 

na sensibilização e promoção da separação/ deposição correta deste tipo de resíduos, 

fomentando um concurso que desafiou os discentes de algumas turmas do 3º ciclo a 

criarem “miniecopontos” amarelos a partir de materiais reutilizáveis, a serem distribuídos 

por todas as salas de aula do bloco B, colmatando a carência deste tipo de contentores na 

escola.  

Para além disso, foi divulgada a parceria estabelecida com a empresa local SOREVIS, através 

de pequenas palestras, nas quais se alertou para a importância da reciclagem de 

embalagens cartonadas e deu conhecimento real dos produtos obtidos a partir da 

reciclagem desse tipo de embalagens, por processos meramente físicos, não poluentes, 

apelando ao seu consumo, de modo a efetivar a economia circular. 

As turmas envolvidas nas ações iniciais do projeto manifestaram forte adesão, com muito 

empenho e envolvimento nas tarefas: os alunos perceberam de forma mais incisiva que 

colocar os resíduos no ecoponto correto promove a gestão necessária dos mesmos, 

potenciando, por outro lado, a poupança na extração e exploração de recursos naturais do 

planeta.  

Desafiamos as atuais gerações a fazer parte da mudança e a participar ativamente na 

sustentabilidade, na proteção do meio natural e do planeta, trazendo novas ideias, novas 

soluções e um novo futuro pela frente! 

As Coordenadoras do Eco Escola e Projetos e Programas Educativos ES Viriato, 

Susana Lopes  

Alcina Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


