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3. Levantamento da situação actual
O presente capítulo da Auditoria Ambiental pretende apresentar os resultados
da análise feita às várias actividades e processos decorrentes do
funcionamento do Infantário Meninos Rabinos, bem como a sensibilização
dos seus alunos, pais, famílias, colaboradoras internas e comunidade em
geral para os vários temas abordados no âmbito do Projecto Eco-Escolas.

Algumas das conclusões que se apresentam resultam não só do
conhecimento dos adultos, mas também resultaram de conversas e trabalhos
realizados pelas crianças nas várias actividades desenvolvidas no infantário.

Assim, inicia-se por apresentar os principais resultados dos 3 (três) conjuntos
de questionários realizados. Seguindo-se de seguida a análise à situação
actual, para cada um dos temas.

3.1. Questionários

3.1.1. Questionários aos “Meninos Rabinos”

Os resultados dos questionários realizados às nossas crianças, encontram-se
na totalidade no quadro em anexo (Anexo III), que deverá ser analisado em
conjunto com o respectivo questionário (Anexo I).

Responderam ao questionário 33 crianças e, da análise dos mesmos, poderse-á verificar que:

-

A maioria das crianças (97%) considera que o recreio dos Meninos
Rabinos encontra-se quase sempre limpo e sem lixo no chão;

Este documento é reciclável.
? Copyright Meninos Rabinos.

8 / 29

Auditoria Ambiental 2008 / 2009
-

De igual modo, cerca de 82% das crianças considera que a caminho
de casa, a rua está limpa;

-

Cerca de 82% das crianças2 consideram que se faz recolha selectiva
no infantário, ao contrário de casa, em que apenas 67%, considera
que os vários resíduos são separados;

-

Nenhuma das crianças tem noção do que são os 3 R’s, o que não é de
estranhar tendo em consideração as idades da s mesmas;

-

No que diz respeito à água verifica-se bons indicadores no que diz
respeito à poupança da mesma;

-

De igual modo, verificam-se bons indicadores no que diz respeito à
poupança de energia;

-

Verifica-se que apenas 21% das crianças utilizam um meio de
“transporte colectivo” para se deslocarem para o infantário. A
totalidade destas utiliza a carrinha do infantário para ir e vir do
infantário. Verifica-se ainda que apenas 94% das crianças costumam
andar de bicicleta ao fim de semana;

-

No que diz respeito ao ruído as crianças consideraram que o local
onde existia mais barulho seria o recreio. Todavia, verifica-se que as
mesmas não associam ao ruíd o/barulho como algo de negativo, uma
vez que na área circundante do infantário (zona de baixa densidade
populacional) não existe ruído de trânsito ou outros;

-

Quanto à percepção que as nossas crianças têm do recreio, a
totalidade gosta do recreio, e associa-o às zonas ajardinadas como
sendo jardim e a totalidade considera que não horta.

2

Note-se que quando foi realizado estes questionários, estava -se já a desenvolver o Plano
de Acção Preliminar e o Infantário já tinha adquirido os contentores para recolha selectiva.
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3.1.2. Questionários aos Pais e Colaboradores internos dos
“Meninos Rabinos”

Os resultados dos questionários realizados aos Pais e às colaboradoras
internas do Infantário Meninos Rabinos, encontram-se na totalidade nos
quadros em anexo (Anexo IV), que deverão ser analisados em conjunto com
os respectivos questionários (Anexo II).

Responderam ao questionário 14 colaboradores internos e 46 Pais, da
análise dos mesmos, poder-se-á verificar que:
-

Tal como as crianças a maioria dos Pais (indicador: 93) e os
colaboradores (indicador: 90) consideram que não existe lixo no chão
do infantário Meninos Rabinos;

-

O mesmo já não acontece junto das residências em que cerca de
metade considera existir lixo no chão;

-

Relativamente à recolha selectiva, no colégio, tanto os Pais como os
colaboradores consideram que se realiza bastante recolha selectiva ;

-

Na casa das nossas crianças verifica-se também alguma recolha
selectiva, com o máximo de Indicador_91 para o Vidro e Indicador_67
para outros resíduos. Enquanto que os colaboradores afirmam que a
totalidade recolhe para reciclagem o Papel e os Plásticos e
apresentam um Indicador_58 para os óleos;

-

Cerca de 86% dos colaboradores e apenas 46% dos Pais sabem
efectivamente o significado dos 3 R’s;

-

Quanto à poupança de água verificam-se bons indicadores, tanto para
os Pais como para os colaboradores, com excepção na utilização de
torneiras de baixo caudal;

-

No que diz respeito à poupança energética os indicadores são
medianos, verifica-se baixa utilização de vidros duplos (36%) nos
colaboradores e mediano (65%) nos Pais;

-

Na utilização dos transportes públicos verifica-se que praticamente a
totalidade dos Pais utilizam apenas viatura própria, enquanto que

Este documento é reciclável.
? Copyright Meninos Rabinos.

10 / 29

Auditoria Ambiental 2008 / 2009
cerca de 29% dos colaboradores utilizam os transportes púbicos ou
partilham viatura. Na generalidade a qualidade destes é considerada
baixa;
-

Por fim, a generalidade considera o recreio agradável e também
considera que o painel de informação necessário.
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