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RESUMO

O projeto está sendo realizado no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, localizado no município de Passos – MG e tem por objetivo promover práticas de separação de resíduos

sólidos visando a compostagem dos resíduos orgânicos, como forma de trabalhar a educação ambiental. As atividades do projeto foram divididas em seis etapas: Diagnóstico e

caracterização dos resíduos sólidos gerados na escola, Conscientização e Orientação aos Funcionários da Cozinha, Oficinas e Palestras de Educação Ambiental, Implantação da

Compostagem, Oficinas de Reciclagem e Coleta Seletiva, Utilização do Composto Orgânico. Na etapa inicial do projeto realizou-se um diagnóstico para identificar, qualificar e

quantificar os resíduos sólidos gerados na escola e destinação dos mesmos. Os resíduos orgânicos produzidos pela cantina variam de 5 a 10 kg em resíduos semanais.

Paralelamente a esta etapa foram realizadas Oficinas de Conscientização e Palestras de Educação Ambiental, abrangendo toda a comunidade escolar. Com os funcionários, o

focou-se em conscientizar e orientá-los quanto a necessidade da separação dos resíduos orgânicos dos demais. Com os alunos, inicialmente foi feita uma apresentação para

toda a escola sobre o projeto e a sua importância educacional, então, foram eleitos os 6ª anos para participação, onde a professora permanece na sala para préstito da aula

ministrada pelos bolsistas. A composteira foi montada com paletes de madeira, reaproveitados de descarte. O primeiro resíduo foi colocado dia 7 de junho de 2016,  e a

composteira vêm recebendo resíduos de acordo com os dias e o cardápio semanal da escola. Foi escolhido o processo da vermi-compostagem onde são colocadas minhocas,

auxiliando no processo de decomposição. As considerações parciais do trabalho são satisfatórias, o resíduo orgânico que seria descartado está sendo utilizado na composteira e

a próxima etapa será reciclar e/ou destinar corretamente todos os resíduos sólidos gerados na escola.
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