AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA

INFORMAÇÃO
O Projeto” Amarsul Eco Sound”
O “Amarsul Eco Sound” é uma iniciativa que pretende promover hábitos de reciclagem
nas escolas envolvendo todos os intervenientes (alunos, professores e funcionários) dos
estabelecimentos de ensino da Península de Setúbal).
Este Agrupamento de Escolas abraçou o desafio lançado pelo projeto “Amarsul Eco
Sound”, por considerar que a separação dos resíduos com vista à reciclagem é
fundamental na proteção do ambiente, constituindo um importante exercício de
cidadania que se integra no Projeto Educativo deste Agrupamento.
O concurso teve início no dia 1 de outubro de 2017 e terminará no dia 27 de maio de
2018.
O que temos que fazer:
1. Dentro da escola teremos que separar o lixo que produzimos nos ecopontos internos;
2. O lixo devidamente separado será colocado nos ecopontos situados junto à escola no
exterior;
3. A Amarsul irá colocar uns autocolantes indicativos nos ecopontos (referidos em 2) e
todo lixo colocado nos ecopontos será recolhido pela Amarsul, pesado e todo peso
reverterá para a escola;
4. Sempre que os contentores estiverem cheios a Amarsul virá recolher o conteúdo que
será pesado;
5. No final de maio o peso total obtido será dividido pelo nº de alunos da escola sede e
se obtivermos o maior valor (nºKg/aluno) seremos os vencedores.
Todos os resíduos devidamente colocados nos ecopontos situados no exterior próximos da
entrada junto ao Bloco A serão contabilizados para a nossa escola.
A escola vencedora será contemplada com um concerto de um artista previamente
escolhido pelos alunos (de uma lista previamente fornecida), receberá ainda cerca de 1000
euros em material pedagógico e um prémio para os funcionários não docentes que têm
um papel fundamental no processo de encaminhamento dos resíduos para os contentores dos
ecopontos exteriores.
Todos os meses a Amarsul irá divulgar o Ranking (poderá ser acompanhado na página do
facebook da Amarsul) das escolas envolvidas e haverão prémios adicionais!

