Consumo consciente, reciclagem e sustentabilidade dos plásticos serão
abordados no encontro dos grêmios estudantis de Escolas Municipais da
DRE Pirituba‐Jaraguá
A Plastivida realizará atividades mostrando a sustentabilidade dos plásticos para alunos de 60
grêmios estudantis de escolas municipais.
No dia 21 de novembro de 2019, a Plastivida participará do encontro “Papo Reto”, voltado aos grêmios
estudantis de 60 Escolas Municipais pertencentes à Diretoria Regional de Educação (DRE) de Pirituba Jaraguá.
O evento, que será realizado no Centro de Educação Unificada (CEU) Perus, das 8h às 12h, para tratar de
temas como comunicação, Direitos Humanos, propostas e perspectivas da DRE, contará com as palestras e
oficinas com o tema Meio Ambiente. A entidade vai abordar o uso consciente, a importância da coleta seletiva,
da reutilização e da reciclagem dos plásticos.
Os mais de 600 alunos que são esperados terão a oportunidade de vivenciar experiências de reutilização de
plásticos, verificar o resultado da reciclagem desses produtos e conhecer mais sobre as vantagens e benefícios
que as ações responsáveis trazem às pessoas, à economia e ao meio ambiente.
O trabalho é parte da parceria estabelecida entre a Plastivida e a Secretaria Municipal de Educação (SME) da
Prefeitura de São Paulo para a realização do Projeto Educação Ambiental e Reciclagem dos Plásticos nos
Centros de Educação Unificada (CEUs). Um dos objetivos do projeto é o envolvimento comunitário nas ações
de sustentabilidade e uma das ações que permite o envolvimento da comunidade nesse trabalho é o Estudo
do Meio, que consiste em conhecer, entender e interagir com o meio social, ambiental e cultural que envolve
a comunidade escolar. O projeto realiza saídas pedagógicas com alunos, ligados aos grêmios estudantis, para
coleta e divulgação das informações de sustentabilidade relacionada aos plásticos nos estabelecimentos
comerciais do entorno. Os alunos tornam‐se capacitadores da comunidade do entorno, transmitindo os
conceitos aprendidos nas palestras e oficinas.
“Por meio da Educação Ambiental, a população aprende a se relacionar com o consumo responsável e com o
descarte correto de recicláveis, como é o caso dos plásticos, deixando de lado ideias equivocadas como a de
banimento de produtos, porque definitivamente não são a solução nem para garantir o bem‐estar das pessoas
nem a preservação do meio ambiente”, conta Miguel Bahiense, presidente da Plastivida.
O Acordo de Cooperação Técnica entre com a SME prevê ações em 20 unidades dos CEUs em dois anos, 5
CEUs para cada ciclo determinado de 6 meses. Ao final, o Acordo poderá sofrer aditamento, estendendo as
ações para as demais unidades da rede. Nos dois em que foram realizadas atividades‐piloto com alunos, e
também com a comunidade em eventos dos CEUs, mais de 30 mil pessoas – educadores, estudantes,
familiares e comunidade ‐ foram sensibilizadas sobre as boas práticas de consumo e descarte dos plásticos.
Para os próximos dois anos, os parceiros acreditam atingir mais de 120 mil pessoas (alunos e familiares).
Sobre a Plastivida: A Plastivida é o Instituto Socioambiental dos Plásticos e atua de maneira colaborativa, por meio da
educação ambiental, para disseminar informações precisas e científicas sobre os plásticos ‐ suas propriedades, aplicações,
reciclabilidade, além do uso responsável e descarte adequado ‐ a fim de contribuir com o desenvolvimento social e
ambiental. Para mais informações: www.plastivida.org.br
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