
 

 

NÃO AO PLÁSTICO, BEBE A VIDA – Proposta D 

Tema escolhido em Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito do tema Instituições e Participação 

democrática, com o objetivo de promover a solidariedade e a inclusão, promotores do bem-estar e 

do bem comum, de toda a comunidade educativa. 

Orçamento participativo: uma melhoria na escola, com consequências globais ecológicas, incluindo a 

comunidade escolar, através da proposta de aquisição de copos de silicone dobráveis, no sentido de 

reduzir, recusando o uso de garrafas de plástico na escola, dada a existência de bebedouros na 

galeria do corredor central da escola. 

A escola é um espaço de aprendizagem de um currículo, mas também é um espaço de aquisição de 

condutas que devem ser cada vez mais amigas do ambiente. Nesse sentido, esta proposta permitiria 

mitigar o uso de plástico na escola, permitiria a sensibilização de toda a comunidade também poder 

recusar o uso de garrafas de plástico na escola, mas também em casa. Uma vez que não é possível 

comprar copos de silicone dobráveis para toda a comunidade discente, a distribuição destes será 

feita da seguinte forma: 

  Primeiro: todos os alunos do CEF, 9º e 10º anos e ensino especial terão direito a um copo de 

silicone dobrável por aluno. 

  Segundo: nas turmas de 11º e 12º anos poder-se-á realizar um concurso promotor de boas práticas 

ecológicas, em parceria com o projecto “Eco escolas”, e aos vencedores ser-lhes-á dado o mesmo 

copo referido anteriormente. O critério de distribuição escolhido deve-se ao facto de os alunos dos 

11º e 12º anos, suposta e geralmente, terem uma maior consciencialização pedagógica, cívica, logo, 

ecológica. 

Uma grande parte do remanescente deverá ser utilizada na compra de, aproximadamente, 800 

copos de silicone dobráveis. Os copos referidos serão oferecidos de acordo com o critério 

apresentado anteriormente. 

A discriminação dos materiais a adquirir e respetivos valores constam do orçamento apresentado 

para o efeito. 
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