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Cria a Semana de Conscientização
sobre a Reciclagem e Valorização
do Meio Ambiente nas Escolas

Públicas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Fica criado nas Escolas da Rede Pública lo Estado do Amazonas a Semana
de Conscientização sobre a Reciclagem e Valorização do Meio Ambiente.

Art. 2e A atividade escolar ministrará conteúdcs voltados para a importância da

reciclagem e valorização do meio ambiente e ainda quanto a noções sobre como
fazer a reciclagem doméstica e escolar de forma correta.

$1e Para realização da semana poderão se utilizar:

| - seminários, palestras, recursos audiovisuais dentre quaisquer outros recursos
didáticos, que favoreçam o aprendizado e a prática da responsabilidade ambiental.

Art. 3e A Semana de Conscientização sobre a Reciclagem e Valorização do Meio
Ambiente nas Escolas Públicas fará parte anualmente do Calendário Escolar,
preferencialmente na primeira semana do mês de junho e deverá ser receptiva à

participação dos pais dos alunos e de membros da comunidade em geral.

Art. 4e Para ministrar o conteúdo pertinente durante a Semana de Conscientização
sobre a Reciclagem e Valorização do Meio Ambbnte, poderão ser convidados, por
intermédio das Secretarias Estaduais de Educação, profissionais compatíveis com os
assuntos a serem abordados.

Art.5e Esta lei entra em vigor na data de sua puLlicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTArc DO AMAZONAS, EM MANAUS, 30

de maio de 2019.
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JUSTIFICATIVA

O problema do lixo é uma situação grave que a humanidade infelizmente ainda

não dá o devido valor, enquanto isso, o tempo passa e nosso problema se agrava a

cada dia com o descarte incorreto dos resíduos sólidos na natureza.

Para que possa ser reaproveitado, o lixo precisa ser separado. Um dos

principais problemas ambientais do mundo conternporâneo é, sem dúvida, a grande

quantidade de resíduos gerados pela população. Jurto com isso, aparece um problema

ainda maior, que é a falta de reaproveitamento desses produtos.l

De acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), apesar de

30% de todo o lixo produzido no Brasil ter potencial de reciclagem, apenas 3% de fato

é reaproveitado. Esses números revelam que há um grande desperdíci

ponto de vista ambiental quanto econômico e socill, uma vez que a recic

ser fonte de renda para milhares de famílias.

m pode

Tendo em vista essa realidade, a presente propositura busca opo ntzar aos

alunos da rede pública a conscientização ambiental desde a infância. Enten
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nos primeiros anos de vida que o ser humano inicia a formação da sua p

seu caráter através da educação dos pais e da escda. Desta forma, o que

exemplo é incorporado no seu interior e aquilo irá afetar seu comportamen

da vida.

t https://www.fragmaq.com.br/blog/descubra-quantidale-de-lixo-produzido-
porcentagem-do-q ue-e-reciclado/1
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Sendo assim, dialogar sobre essas questões desde cedo propicia que sejam

trabalhadas questões referentes ao cuidado com c meio ambiente desde o início da

formação dos princípios éticos e morais contribuinco para a formação de adultos com

consciência da importância da preservação do nosso planeta tanto para com a

sociedade atual quanto para as gerações futuras.
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de maio de 2019.
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