Eco-Escolas recolheram mais
de 19 mil quilos de equipamentos
RECOLHA resultou da participação das escolas do distrito na 6.ª edição da campanha ‘Geração Depositrão’. Só a EB 2,3 Virgínia Moura recolheu mais de 7 mil quilos de resíduos.
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As Eco-Escolas de Braga recolheram mais de 19 mil quilos
de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
(REEE) e Resíduos de Pilhas e
Acumuladores (RP&A) que foram encaminhados para reciclagem e/ou tratamento.
Esta recolha resultou da participação das escolas na 6.ª edição
da campanha ‘Geração Depositrão’ da ERP Portugal.
Com base nos resultados finais
deste desafio, a ERP Portugal
constituiu o ‘top 5’ do ranking
da performance do distrito relativamente ao peso total de resíduos recolhidos. Assim, o primeiro lugar é atribuído à EB 2,3
Virgínia Moura, de Guimarães,
que recolheu cerca de 7 mil
quilos de resíduos. O segundo lugar lugar é ocupado pela
Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva, de Vila Verde,
com mais de 2.300 quilos recolhidos.
A EB 2,3 Frei Caetano Brandão arrecadou o terceiro lugar,
com 2.200 quilos. Por sua vez a
EBI de Pedome, de Vila Nova de
Famalicão, recolheu mais de
1 500 quilos e a EB1/JI do Sobral, também de Vila Verde,
1.400 quilos de resíduos.
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Na EB 2,3 Frei Caetano Brandão foram recolhidos cerca de 2.200 quilos de resíduos

O projecto ‘Geração Depositrão’ resulta de uma parceria entre a ERP Portugal e o programa
Eco-Escolas (ABAE) e visa
(in)formar as crianças e jovens e
através deles a população em geral, acerca da importância do
adequado encaminhamento dos
Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (RE-EE),
pilhas e acumuladores.
Nesta 6.ª edição do ‘Geração
Depositrão’ desafiram as escolas
a realizarem actividades de sensibilização para a deposição cor-

O primeiro lugar é atribuído
à EB 2,3 Virgínia Moura, de
Guimarães, que recolheu
cerca de 7 mil quilos de resíduos. O segundo lugar
lugar é ocupado pela Escola
Básica de Moure e Ribeira
do Neiva, de Vila Verde, com
mais de 2.300 quilos . A EB
2,3 Frei Caetano Brandão
arrecadou o terceiro lugar,
com 2.200 quilos recolhidos

recta dos REEE, passando a escola a funcionar como ponto de
recolha na zona envolvente. As
escolas tiveram ainda oportunidade de participar num conjunto
de desafios incluídos nas actividades criativas que incluíam
a construção do depositrão.
A escrita criativa: histórias da
Geração Depositrão (JI e 1.º ciclo), a construção de um monumento da terra (2.º e 3.º ciclo) ou
um filme de animação: spot
REEE (ensino secundário, profissional e superior)

