


Objetivos

1. Conscientizar o público sobre a importância dos 
plásticos na qualidade de suas vidas.

2. Orientar as pessoas a tratarem os plásticos como 
matéria-prima e não como lixo (economia circular).

3. Educar as pessoas para a correta separação e 
destinação dos plásticos para reciclagem.

4. Oportunizar a geração de renda para as escolas.
5. Aumentar a inclusão social dos trabalhadores da 

reciclagem
6. Melhorar os ambiente de trabalho de reciclagem.

7. Diminuir os impactos negativos ao meio ambiente.



PASSOS DO PROJETO:

Passo 1:
Conscientização e capacitação dos 

coordenadores, diretores, vice-diretores, e 
professores das escolas participantes.





Passo 2:
Capacitação dos alunos das escolas 

participantes do projeto.







Passo 3:
Distribuição dos materiais didáticos   



MATERIAIS DO PROJETO



Passo 4:
Ensinar a separação correta dos matérias, 

reciclagem (plástico limpo) 
Alunos separam os plásticos e levam os 

materiais para a escola





Passo 5: 
Os materiais plásticos limpos trazidos pelos 
alunos e professores são depositados  nos 
big bags disponibilizados nas escolas pelo 

Simplás. 



O PROJETO  



Passo 6:
Após o armazenamento dos materiais é 

realizada a coleta e pesagem pela empresa 
recicladora e pagamento à escola.



O PROJETO – RESULTADOS 



Resultados Projeto Plástico do Bem 
Farroupilha – 2018 

Período: de abril de 2018 à outubro de 2019

Total de crianças capacitadas: 5.947
Professores capacitados: 504

Total de escolas municipais: 20

Recolhimento: 25 toneladas de plásticos
Valor pago às escolas – R22.000,00

Reciclador - Aumento de 4 postos de trabalho



Resultados Projeto Plástico do Bem 
Caxias do Sul - 2019

Período: de abril à outubro de 2019
Total de crianças capacitadas: 27.800

Professores capacitados: 2600
Total de escolas: 64

Recolhimento: 32 toneladas de plásticos
Valor pago às escolas - R$ 30.000,00

Reciclador - Aumento de 6 postos de trabalho



Resultados Projeto Plástico do Bem 
Flores da Cunha- 2019

Período: setembro e outubro de 2019
Total de crianças capacitadas: 1.700

Professores capacitados: 244
Total de escolas: 8

Recolhimento: 700 kg 
Valor pago às escolas - R$ 624,00



Resultados Projeto Plástico do Bem 

• 3 municípios participantes do Projeto;
• 93 escolas municipais capacitadas até o momento;
• Mais de 35 mil alunos capacitados;
• Quase 4 mil professores capacitados;
• Quase 53 mil reais arrecadados;
• Quase 55 toneladas de plástico revertidos para

reciclagem;
• Mais de 150 mil pessoas envolvidas com o projeto.
• Aumento de 10 postos de trabalho na empresa

recicladora parceira do Projeto.




