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1. APRESENTAÇÃO

Este projeto visa apresentar a I Ecogincana Municipal de Patos, que tem o intuito de

comemorar o Dia Nacional de Limpeza Urbana, dia 27 de agosto, bem como conscientizar

a comunidade escolar acerca do descarte adequado do lixo.

2. JUSTIFICATIVA

O  município  de  Patos,  situado  na  mesorregião  do  sertão  paraibano,  desde  2014

elaborou estratégias em seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

(PMGIRS) visando entre outros aspectos, uma transformação de consciência ambiental

dos seus cidadãos. Entre estas ações planejadas está a inserção da comunidade escolar,

neste amplo projeto de educação ambiental, afinal, a escola é um espaço permanente de

transformações onde, educadores como Saviani (1980), defendem que uma das funções

das instituições escolares é:

[...] ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas

de desenvolvimento das novas gerações cujo  sentido, é o próprio homem, tornando-

o cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação a fim de poder

intervir nela, transformando-a no sentido da ampliação da liberdade, comunicação e

colaboração entre os homens.

Esta  iniciativa sintoniza com uma das diretrizes do PMGRS que é a promoção do

protagonismo social, a partir da criação de canais de acesso à informação e à participação

que possibilite a conscientização da população, inserindo seus cidadãos numa mobilização

estruturada buscando soluções de problemas ambientais comuns nas cidades dos dias

atuais.

A Lei no 4.255/2013, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental de Patos-

PB,  determina  e  incentiva  ações  de  Educação  Ambiental  nas  escolas  como  prática

integrada. Diante disso, objetiva-se a criação da I Ecogincana Municipal de Patos: Escola

Consciente, Meio Ambiente da Gente. 



3. PÚBLICO-ALVO

Toda a comunidade escolar (alunos, pais, professores, gestores e demais funcionários)

do município de Patos, incluindo as escolas e creches municipais, estaduais e privadas de

Ensino Infantil, Fundamental e Médio.

4. OBJETIVO

A  I  Ecogincana  tem  por  objetivo  conscientizar  a  comunidade  escolar  acerca  do

descarte adequado dos Resíduos Sólidos, bem como o fortalecimento da Associação dos

Catadores  e  Catadoras  de  Recicláveis  de  Patos  (a  ASCAP),  parceira  da  Prefeitura

Municipal de Patos.

5. DINÂMICA DA ECOGINCANA

Os materiais recicláveis podem ser:

 Vidro

 Plástico

 PVC

 Papel 

 Papelão

Todo  o  material  arrecadado  pelos  alunos,  pais,  professores  e  funcionários  serão

temporariamente  guardados  na  Instituição  de  Ensino  (IE).  Quando  chegar  a  um  volume

grande demais para o espaço da IE, o gestor deve entrar em contato com a ASCAP, que fará

o recolhimento e a pesagem do material. Ao final da gincana, será somado o peso de cada

escola e dividido pelo número de alunos. Ganharão as escolas que arrecadar maior volume

de resíduos por aluno.

6. CRONOGRAMA

Inscrições: Até 03 de agosto

Período de Coleta dos resíduos: Até 20 de agosto



Divulgação do Resultado: 27 de Agosto
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