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Ano Escolar- 3º Ano do 1º Ciclo – Turmas A, B e C
Nº de alunos no projeto: 69

Nome da Equipa: “Amigos do Eco-Lanche”
Tema de Missão UP: ODS 12- Produção e Consumo Sustentáveis

Trabalho de Projeto: “ Amigos do Eco-Lanche”
O plástico está por todo o lado e demora a ser absorvido pela natureza. As famílias assumem cada vez
menos a tarefa de separar e reduzir o lixo. Nem todos os plásticos são recicláveis. A reciclagem do
plástico é difícil de fazer
Identificação do problema: Constata-se que as crianças na nossa escola deitam fora, diariamente, muito
lixo/plástico dos lanches. Os Encarregados de Educação enviam os lanches dos seus filhos em sacos de
plástico, embalagens, lancheiras de plástico, talheres, copos, palhinhas, garrafas, guardanapos de papel…
Os beneficiários são os alunos das turmas do 3º Ano da Escola Básica de Tondela que decidiram aderir
ao Projeto “Missão Up – Dá a tua Energia pelo Planeta”, envolvendo alunos, professores, encarregados de
educação/pais e restante comunidade educativa.
A solução para o projeto pensado é envolver o máximo de alunos da Escola, no sentido de
reduzir/eliminar, de forma mais consistente, o uso de plástico nos lanches, de modo a serem todos
“Amigos do Eco-Lanche”.

Objetivos:
-Compreender a necessidade de preservar o meio ambiente;
-Perceber os efeitos da poluição por resíduos plásticos ao meio ambiente;
-Identificar a importância da reciclagem e do cuidado com o lixo;
-Compreender os prejuízos dos resíduos plásticos ao ambiente;
-Sensibilizar/envolver a comunidade escolar na redução do plástico;

Atividades realizadas:
-Observação, em sala de aula, da quantidade de plástico usada nos lanches;
- registo fotográfico;
- reflexão conjunta sobre os prejuízos do plástico;
- pesquisas na internet
- visualização do vídeo “De onde vem o plástico?”;
- questionário a alunos e pais/Encarregados de Educação
“Existe alguma forma de diminuir a utilização do plástico descartável nos lanches?”
- análise das respostas apresentadas,
- tomada de decisão: mudar alguns hábitos, especialmente na forma dos alunos trazerem o lanche para a
escola;

Desafio: Em vez de utilizarem os sacos de plástico, película aderente, papel de alumínio, guardanapos de
papel…poderão usar eco-sacos, ou seja sacos feitos de tecido reaproveitado de roupas usadas, como
calças de ganga ou outras…, os quais podem ser reutilizados. Para substituir os guardanapos de papel,
usar um, feito de tecido para evitar a acumulação de lixo e o grande desperdício de papel. Promover a

mudança de hábitos alimentares, tornando os lanches mais saudáveis (pão e fruta) e evitar alimentos
embalados. Além da redução do lixo/plástico, o lanche será sem dúvida mais saudável, sustentável e
económico.
- Elaboração de cartazes pelos alunos das turmas envolvidas e exposição dos mesmos em vários locais
bem visíveis da escola, no sentido de sensibilizar e envolver outros alunos/comunidade escolar.

Atividades previstas:
- Utilização individual de saco e guardanapo de pano.
- Criação de um hino “Amigos do Eco-Lanche”
- Lanche /merenda à moda antiga.

Materiais Utilizados
-Computador
- papel
- cartolinas
- tesoura
- cola
- material de pintura
-tecidos e linhas

Divulgação do Projeto
- Apresentação do projeto inter-turmas
- desdobrável
- Página Web do Agrupamento de Escolas
- FacebooK das turmas
O alvo pretendido é conseguir chegar ao maior números de alunos possível.

Avaliação
- Inquérito aos alunos.

Conclusão
A elaborar no final do ano letivo.

“Pequenos gestos… podem mudar atitudes e hábitos”

Eco- Lanche a nova moda da nossa Escola!

