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1. Objetivo
Consolidar a prática de ações junto à comunidade escolar para a
segregação e destinação correta de todos os resíduos gerados nos setores da escola,
de acordo com sua natureza, informando, qualificando e conscientizando as pessoas
para alcançarem os objetivos previstos nas Políticas de Gestão do SENAI-SP.
2. Meta Desejada
2.1.

Metas Qualitativas
•

Promover a conscientização da comunidade escolar quanto a
importância da Coleta Seletiva, da correta destinação de resíduos e
da reciclagem, estendendo-os assim também as residências dos
envolvidos;

•
2.2.

Destinar os resíduos para as empresas especializadas.

Metas Quantitativas
•

Segregar e destinar corretamente 100% dos materiais descartados
por todos os setores da escola.

3. Características do Programa
O programa tem por característica implementar ações que visem a segregação
correta e total dos resíduos gerados na unidade, evitando, principalmente, que
resíduos que deveriam ser reciclados tenham como destino aterro sanitário e o
próprio meio ambiente.
4. Descrição sucinta sobre o Programa
Como forma de abordagem para a conscientização quanto à coleta seletiva é
realizada campanha com a distribuição de folhetos explicativos sobre a participação
de toda a escola no Programa, promovendo nos alunos e funcionários a cultura da
separação dos materiais descartados.
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Promover a separação através da disponibilização de recipientes adequados e
sinalizados e a destinação correta dos resíduos produzidos na escola.
4.1.

Análise de Experiências Anteriores
A unidade já executa esta prática desde 2008, com a participação de 100% da

comunidade escolar.
5. Execução do Programa e Cronograma
O processo de conscientização com os alunos continuará sendo promovido
com palestras e a entrega do folheto “Orientações de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente”.
6. Identificação das Unidades e Parceiros Envolvidos
•

Escola SENAI “Celso Charuri” - Unidade Sumaré – CFP 5.12

•

AAPM da Escola SENAI “Celso Charuri”.

7. Viabilidade Ambiental
A manutenção do sistema de coleta seletiva traz a diminuição do material
enviado a aterros ou jogado a céu aberto, evitando-se a poluição do ar, solo e água.
Também traz a diminuição da retirada de recursos naturais não renováveis como, por
exemplo, o petróleo e, a diminuição do custo da produção se comparado com o da
produção originada diretamente da matéria prima virgem.
8. Viabilidade Econômica
Para a consolidação do programa será necessária a manutenção das lixeiras
de coleta seletiva nas dependências da escola.
A venda dos materiais recicláveis, conforme normas administrativas/financeiras
vigentes na instituição, gera recursos financeiros que são depositados na conta
corrente da Unidade Escolar, exceto o recurso financeiro oriundo da venda de latinhas
de refrigerantes, que é depositado na conta corrente da AAPM da Escola SENAI
“Celso Charuri”.
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9. Obrigações do Parceiro ou Comunidade
Não se aplica devido à natureza do programa.
10. Obrigações da Unidade SENAI
Armazenar, descartar e destinar os resíduos de forma correta.
11. Indicadores
Peso de cada tipo de material reciclável descartado.
12. Monitoramento
O monitoramento do programa será feito mensalmente através da Planilha de
Controle de Recicláveis da Unidade.
13. Resultados Esperados / Alcançados:
Participação ativa na implantação e manutenção do programa de todos os
alunos, funcionários e pessoal extraquadro que prestem serviços na Escola.
14. Anexos
Anexo I

Dados obtidos em 2016 em Kg
Janeiro
Metais

111,2

Fevereiro Março Abril
405,0

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

totais

413,5 328,4 597,5

425,0

714,5

323,0

863,0

206,3

4387,4

12,1

506,1

Papel

128,0

98,0

93,0

19,0

64,0

37,0

55,0

Plástico

74,0

52,0

76,0

15,0

36,0

21,0

32,0
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Anexo II
Missão do SENAI-SP
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
brasileira.
Políticas de Gestão do SENAI-SP
Política de Gestão para Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento
dos serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
•

O atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;

•

A manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;

•

A preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso
consciente de recursos;

•

O fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas, e

•

O desenvolvimento de seus recursos humanos.

Política de Gestão para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
•

Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos;

•

Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado;

•

Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos;

•

Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização, e

•

Promoção de linguagem comum de inovação na Instituição.
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15. Aprovação:

Direção Escola
Assinatura/Identificação/Cópia de e-mail(s)
Claudio Rafael Teti

Data
27/04/2017

16. Controle de Revisões:
REV.
01

DATA
15/03/2016

02

26/04/2017

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão no padrão DITEC-049 FR 02 V.04
Edição 2017
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