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“Ciclo dos Resíduos” 

Inserida no Plano Anual de  
Atividades  dirigido aos alu-
nos do Ensino Básico e Educa-
ção Pré-Escolar do concelho 
de Rio Maior,  decorreu, nos 
dias 24 de outubro, 22 e 28 
de novembro e 16 de janeiro, 
a atividade “Ciclo dos Resí-
duos”. Participaram cerca de 
300 alunos do pré-escolar e 
1.º CEB, dos Jardins de 
Infância do Arco da Memória, 
Azinheira, Centro Escolar N.º 
1 e das Escolas do 1.º CEB de 
Fráguas, EB Marinhas do Sal 

e Centro Escolar N.º 1. 

Os principais objetivos desta 
atividade são: incentivar a 
adoção/mudança de compor-
tamentos quanto ao consumo/
produção de resíduos e sensi-
bilizar os alunos para a políti-

ca dos 3R´s.  

Esta atividade foi dinamizada 
por técnicas do Município, da 
SUASE e da UOPEPEAF, e 

desenvolveu-se através da 
realização da apresentação 
de uma história, de uma 
coreografia e de um jogo em 
sala de aula, no âmbito da 

educação ambiental.  

Nos dias 04 e 11 de dezembro, 

08 e 22 de janeiro, decorre-

ram no Centro Escolar de Alco-

bertas, EB Marinhas do Sal, 

Centro Escolar N.º 1 e Centro 

Escolar Poeta Ruy Belo as pri-

meiras sessões da atividade 

“Nutrir a sorrir –Aprender com 

os Alimentos” , dirigidas, nesta 

fase, aos alunos do 1.º CEB, 391 

alunos e ainda professores. 

Contemplada no Plano Anual 

de Atividades, esta atividade 

tem como objetivos: estimu-

lar as crianças a adquirir/

manter hábitos de alimenta-

ção saudáveis; esclarecer os 

alunos sobre os problemas 

que poderão advir de uma 

alimentação incorreta e mos-

trar as vantagens de uma 

alimentação adequada. Foi 

dinamizada por técnicos do Município, 

da SUASE, através da apresentação 

de uma história, em suporte informá-

tico e com a presença das 3 lagartas, 

Deolinda, Delfina e Dolores. 

Concursos a decorrer: 

 

“Com o Amarelinho, 
Ambiente Limpinho” 
 
“Ruas da Lezíria” 
 
“Nutrir a Sorrir –
Aprender com os Ali-
mentos” 
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“Medidas de Cidada-

nia” e da “Loja ao 

Lixo” 

Estas atividades consistiram na rea-
lização de ações de sensibilização e 
entrega de material de suporte aos 
alunos da educação pré-escolar e do 
1.º CEB, decorreram em sala de aula 
e  foram promovidas pelos técnicos 
da SUMA. Decorreram entre os dias 
21 e 25 de outubro e 04 e 08 de 
novembro. Contou com a participação 
de 412 crianças e 770 alunos do 1.º 

CEB. 

Estas campanhas de sensibilização 
ambiental, resultantes da parceria 
entre o Município de Rio Maior e a 
SUMA, pretendem, através dos alu-
nos, apelar à população para a redu-
ção da quantidade de resíduos produ-
zidos, numa perspetiva de consumo 
sustentável e de aumento da qualida-
de de vida. 

 

 

 

 

 


