Categoria: Gestão de Resíduos Sólidos:
2º lugar: III Olimpíada Ambiental
Instituição: Prefeitura de Rio Claro
Rio Claro – SP

OLIMPÍADA AMBIENTAL 2017 - ATITUDES SUSTENTÁVEIS!
A “Olimpíada Ambiental” foi realizada no 2º semestre de 2017, de
agosto a novembro. Ela foi considerada estratégia ideal para aquisição de
conhecimentos, incentivando a participação coletiva, sendo eficaz no
aprendizado dos alunos para atingir os objetivos propostos.
Pretendeu-se proporcionar às pessoas a possibilidade de adquirir
conhecimentos, o sentido dos valores, as atitudes, o interesse ativo e as
atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente. Dessa
forma foram induzidas novas formas de conduta nos indivíduos, nos grupos
sociais e na sociedade em seu conjunto, a respeito do meio ambiente. Foi
incentivada a participação no trabalho coletivo, com a integração dos
alunos da rede municipal de ensino de Rio Claro através de atividades
esportivas, culturais e ambientais.
O projeto conseguiu refletir temáticas da Educação Sócio-Ambiental
despertando para a consciência dos problemas ecológicos e a
necessidade de ações responsáveis; divulgar a educação ambiental nas
escolas de forma dinâmica e interativa; envolver as escolas municipais,
mostrando a importância do trabalho coletivo nas resoluções de problemas
ambientais; envolver as Secretarias que compõem a Prefeitura do
município: Meio Ambiente, IEC Zoonoses, Educação, Ação Social,
Esporte, Cultura, Fundo Social, Diretoria de Comunicação; firmar parcerias
com empresas do setor privado; envolver as empresas e órgãos públicos,
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mostrando a importância em apoiar as práticas ambientais, culturais e
esportivas das crianças da rede municipal.
A Olimpíada se deu através de provas: 1ª) uso da criatividade
sustentável na divulgação do projeto; 2ª) arrecadação de materiais
recicláveis; 3ª) arrecadação de lacres de alumínio; 4ª) arrecadação de
materiais de escrita que não funcionam mais; 5ª) arrecadação de esponja
de limpeza; 6ª) arrecadação de tubos de pasta de dente; 7ª) arrecadação
de óleo; 8ª) criar projeto ambiental para tratar da problemática dos resíduos
no município.
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