Ato Voluntário em parceria com a Poli Social
INTRODUÇÃO
O Programa Poli USP Recicla iniciou suas atividades no segundo semestre de 2006,
integrando a Poli ao Programa USP Recicla, de responsabilidade da SGA (Superintendência de
Gestão Ambiental). Este programa é responsável pelo gerenciamento de resíduos da Poli,
abrangendo resíduos recicláveis, comuns, bitucas de cigarro, lâmpadas, pilhas/baterias,
químicos, inservíveis e eletroeletrônicos. E tem como missão incorporar a gestão sustentável
destes resíduos, além de estimular a comunidade a participar deste processo. Dessa maneira,
a equipe realiza visitas técnicas, palestras e dinâmicas a fim de aprimorar sua gestão.
A gestora Camila, as monitoras Bárbara, Bianca e Giovanna e o estagiário Alec
trabalharam na organização e na execução do Ato Voluntário da III Semana Social, em uma
parceria realizada com a Poli Social, grupo de extensão da Poli que realiza trabalho voluntário
com entidades do terceiro setor.
O evento ocorreu dia 31/05/2019, na EMEF Profº Roberto Mange (Rua José Cerqueira
Bastos, 46 - Jardim Ester, São Paulo).

ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO
Dia 10/04/2019: a Poli Social entrou em contato com o Poli Recicla para organizar em
conjunto um Ato Voluntário, relacionado à Sustentabilidade, tema da III Semana Social (evento
anual da Poli Social). Após este contato inicial ocorreram algumas reuniões em que definiu-se
que o Poli Recicla se responsabilizaria pelas atividades a serem desenvolvidas, enquanto a
Poli Social entrou em contato com o público-alvo.
Por fim, definiu-se o escopo do evento e as atividades sobre educação ambiental,
direcionada aos resíduos. A Poli Social contatou diversas escolas, sendo escolhida a EMEF
Professor Roberto Mange.

INFORMAÇÕES GERAIS
●
●

Nº de crianças: 48
Faixa etária: 10 anos
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●
●

●

Nº de voluntários: 20
Equipe Poli Social: 6
○ Carolina Casella, Helena Ribeiro, Laura T. L. Crevatin, Maria Luiza P. Lorenzo,
Mateus M. Silva e Yuji Takeda
Equipe Poli Recicla: 5
○ Gestora: Camila E. Marinho
○ Estagiário: Alec Shoji Yamamoto Sewell
○ Monitoras: Bárbara H. Kohatsu, Bianca G. Bastidas e Giovanna F. Di Tore Tasso

Figura 1 - Equipe Poli Recicla e Social.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A fase inicial da atividade consistiu na divisão do grupo em cinco equipes, sendo
composta de aproximadamente 10 crianças e 4 voluntários, em cada grupo . Abaixo, seguem
as atividades desenvolvidas:
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1. Caça ao tesouro com resíduos: diversos resíduos, recicláveis e comuns, foram
espalhados na área externa da escola. Cada grupo recebeu uma lista de itens a serem
encontrados, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Lista distribuída aos grupos
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Figura 3 - Mapa com os resíduos a serem
encontrados.

Figura 4 - Crianças e voluntários à procura dos
resíduos pela escola.

Figura 5 - Crianças e voluntários à procura dos
resíduos pela escola.

Figura 6 - Crianças e voluntários à procura dos
resíduos pela escola.
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Figura 6 - Equipe com os resíduos encontrados.

2. Separação dos resíduos: Nesta etapa, cada grupo discutia entre si com seus
membros e definiam se o resíduo era ou não reciclável. Para a separação, foram fornecidos
sacolas verde (para resíduos recicláveis) e cinza (resíduos não recicláveis).

Figura 7 - Equipe discutindo sobre a separação
dos resíduos.

Figura 8 - Equipe realizando a separação por tipo
de resíduo.
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Por fim, a equipe do Poli Recicla percorreu cada item da lista de resíduos, questionando
o que cada grupo havia definido - reciclável ou não reciclável; a cada resposta, foi dada uma
explicação acerca da reciclagem (ou não) do material.

Figura 9 - Poli Recicla explicando sobre a reciclagem ou não dos materiais encontrados pelas equipes.

3. Dinâmica do “Concordo; Discordo; Tenho dúvidas”: Para essa última etapa,
foram apresentadas diversas frases sobre resíduos. Cada grupo recebeu três plaquinhas, que
representavam a concordância, discordância ou dúvida em relação à frase apresentada. E
depois o Poli Recicla explicava se as situações apresentadas eram, de fato, corretas ou
incorretas.

As frases utilizadas encontram-se abaixo:
a) Os resíduos da nossa cidade são levados para um lixão.
b) Serão necessários três planetas para manter o atual estilo de vida da humanidade.
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c) Copo de plástico descartável afeta o meio ambiente mais do que copo de vidro.
d) Guardanapo usado é reciclável.

Figura 10 - Equipes manifestando suas escolhas.

FINALIZAÇÃO DO EVENTO
O evento foi encerrado conforme o previsto e foi de grande sucesso. As crianças se
envolveram em todas as atividades, participaram e demonstraram grande interesse ao que foi
proposto a elas. Os voluntários conseguiram interagir bem, além de aprenderem também.
A parceria entre o Poli Recicla e a Poli Social foi muito satisfatória, as responsabilidades
de cada equipe durante o evento estavam bem definidas, além da comunicação aberta e direta.
Eventos com esse escopo atinge o público, divulga o programa e remete ao nome da
Escola Politécnica. E desta forma o Poli Recicla transmite o aprendizado e a conscientização
para a sociedade.
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