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RESUMO 

O Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Humano da Região Amazônica (IDAHRA), 

de Palmas foi contemplado com R$ 25 mil de patrocínio do Banco da Amazônia (Basa), para 

realização do Projeto Ecoponto na Escola. O subsídio foi obtido a partir do Edital de Patrocínios 

2013 do banco, que contemplou 17 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e meio 

ambiente, dos quais apenas três estão no Tocantins. Até o final de novembro, 2 mil crianças de 

quatro escolas municipais da Capital devem ser atendidas. 

O Projeto Ecoponto na Escola é um projeto de educação ambiental que aborda a coleta 

seletiva em parceria com cooperativas de reciclagem. As atividades terão início no dia 17 de 

maio de 2013 na escola municipal Monsenhor Pedro Piagem na quadra 404 Norte, e 

compreendem palestras, oficinas, atividades artísticas e campanhas de coleta de material 

reciclável. 

Durante esse período serão implantados ecopontos, que são depósitos de materiais 

recicláveis, em cada uma das escolas da rede municipal atendidas pelo projeto. As instituições 

participantes serão definidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMDU). Em cada escola serão 

atendidos 40 alunos, a serem  selecionados pela equipe da instituição. 

Os desenhos que irão ilustrar os postos de coleta serão confeccionados pelos próprios 

alunos. O objetivo é desmistificar a visão predominante com relação à coleta seletiva e 

materiais recicláveis, muitas vezes, erroneamente associados a lixo.. 
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PROJETO ECOPONTOS NAS ESCOLAS 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E HUMANO DA REGIÃO 

AMAZÔNICA – IDAHRA é uma ONG (Organização Não Governamental) fundada em 2010 

por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e está preocupada com o contexto 

socioeconômico e político regional, marcado pela complexidade social de mudanças aceleradas. 

Tem por finalidade estabelecer o pleno exercício das atividades cidadãs da sociedade 

civil organizada, proporcionando crescimento humano apoiado na proteção do meio ambiente, 

do desenvolvimento e pesquisa de tecnologias visando à sustentabilidade e a educação 

ambiental. Nosso escopo enquanto agentes é poder atender às demandas da sociedade quanto à 

materialização de um estilo de gestão orientado pelo desenvolvimento socioambiental justo, 

economicamente igualitário e sustentável.  

Tem atuado junto a outras entidades na construção de políticas públicas, articulação 

interinstitucional, acompanhando indicadores, além do engajamento em prol da educação e 

desenvolvimento socioambiental com atividades e projetos já desenvolvidos na cidade de 

Palmas-TO. 

A ONG IDAHRA foi contemplada com o apoio financeiro de R$ 25 mil do Programa 

de Patrocínios ano 2013 do Banco da Amazônia – BASA para execução do projeto 

ECOPONTOS NAS ESCOLAS. Com duração de seis meses, iniciando em maio de 2013 é um 

projeto educativo que engloba a coleta seletiva como parte do processo de reciclagem através da 

distribuição de Ecopontos em quatro escolas no município de Palmas – TO envolvendo a 

educação ambiental e a parceria com cooperativas de reciclagem. 

Estes Ecopontos servirão de depósito para os materiais recicláveis e contarão com a 

orientação quanto à forma de separação do lixo. Assim o projeto tem o objetivo macro de 

conscientizar a sociedade da importância da separação do lixo, além da correta destinação 

desses materiais. 

Os Ecopontos terão design moderno e serão personalizados a partir de desenhos 

desenvolvidos pelos alunos das escolas envolvidas no projeto. A confecção dos desenhos se 

dará a partir de palestras realizadas nas escolas e atividades práticas de desenhos temáticos 

desenvolvidos pelos alunos, os quais serão selecionados pela 

equipe do projeto e passarão por tratamento gráfico para a 

plotagem dos Ecopontos. 
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Cada escola definirá um grupo de alunos que participarão da palestra e que receberão orientação 

quanto ao tema e a finalidade dos desenhos, o que será estratégico para a mobilização em torno 

da importância da coleta seletiva. 

O visual moderno dos Ecopontos, contribuirá para a mudança de olhares em 

relação a coleta seletiva, deixando pra trás o preconceito e a visão errônea sobre os catadores e a 

atividade como um todo. 

No primeiro momento serão instalados Ecopontos em quatro escolas, as quais serão 

definidas em parceria com a Prefeitura Municipal alinhada com a Secretaria de Meio Ambiente 

e Secretaria da Educação. 

Durante o Projeto serão feitas coletas periódicas em horários estratégicos para 

garantir o bom funcionamento dos EcoPontos, além disso, serão monitorados pela equipe do 

projeto para eventuais adequações de horário e dias de coleta. 

A coleta será realizada por catadores das cooperativas e associações da cidade de 

Palmas 

 

Em cada escola selecionada para a implantação dos Ecopontos serão realizadas 

oficinas de reciclagem e produção de artesanato como forma de sensibilização. O material 

utilizado para as oficinas serão materiais recicláveis, obtidos pelos alunos em suas casas e os 

demais insumos necessários serão fornecidos pelos parceiros 

 

Objetivos do projeto: 

 Fomentar a importância da coleta seletiva junto aos jovens, crianças e comunidade; 

 Promover a coleta seletiva em quatro escolas; 

 Sensibilizar a comunidade através da educação ambiental em torno da coleta seletiva; 

 Valorizar os catadores de material reciclável através da geração de ocupação e renda. 

 

Público Alvo: O projeto espera capacitar 160 jovens e/ou crianças vinculados à quatro escolas 

municipais, que estão sendo definidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

trazendo com isso técnicas de reciclagem e confecção de artesanato a partir de materiais 

recicláveis, além de beneficiar os catadores organizados com o aumento do volume e da 

qualidade de recicláveis. 


