Resultados da 2ª edição do Projeto Dá-me uma Tampa!

Este projeto consistiu em recolher as tampas que habitualmente se deitavam para o lixo orgânico
e depositá-las num dos garrafões de plástico nas salas de aula das turmas aderentes, na sala de
Professores e noutros locais públicos da Escola.
Os destinatários do projeto foram Alunos, Professores, Auxiliares Educativos, Pais e
Encarregados de Educação.
Foram estabelecidas parcerias e/ou protocolos de colaboração com as seguintes entidades,
Câmara Municipal de Portimão, Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.,
Espiral de Vontades – Associação Apoio a Desfavorecidos e Gonçalo Matos – Tampa Amiga.
Foram beneficiários do projeto o Marco Rodrigues com 35 anos, que sofre de paralisia cerebral e
a Yanícia Veiga com 7 anos, que sofre de síndrome polimalformativo de etiologia.
Os resultados estatísticos obtidos nos 6 meses de vigência do projeto evidenciaram-se na
participação de 24 turmas mais os professores e funcionários, na recolha de 1326 garrafões de
tampas, equivalente a cerca de 1 tonelada de plástico e a mais de 300 000 tampas, que foram fruto
da ampla e massiva participação dos alunos e do envolvimento de professores, auxiliares
educativos pais e encarregados de educação.
Como corolário deste processo, as duas turmas que recolheram mais garrafões deslocaram-se no
passado dia 2 de maio a Beja, no total de 40 alunos e de 4 professores, para uma sessão no período
da manhã, na empresa Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e para uma
sessão no período da tarde no Instituto Politécnico de Beja, para assistirem à apresentação da
oferta formativa, nomeadamente os Cursos Técnicos Superiores Profissionais. Este projeto visa
desenvolver competências no âmbito da educação para a cidadania, promovendo o envolvimento
dos diversos agentes da comunidade escolar no apoio a causas humanitárias e o desenvolvimento
de uma consciência ambiental, através da criação de rotinas de reciclagem de plástico.

