
 

SANTO ANDRÉ – 2019 

PESQUISA INICIAL SOBRE RESÍDUOS 

 

Este formulário de pesquisa deve ser preenchido uma única vez para cada escola antes da realização de 

qualquer ação do projeto com os estudantes, por um ou mais professores participantes, podendo contar 

com o apoio do assistente pedagógico. 

As respostas devem ser transcritas para a versão online do formulário, disponível em 

https://akatu.wufoo.com/forms/q1rdueg60wc5ddx/, até 28 de junho de 2019. Após o envio, confirmaremos 

por e-mail o recebimento das informações. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Nome completo da escola: 

 

1.2. Nome do(s) docente(s) responsável(is) pela pesquisa: 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS NA ESCOLA 

2.1. A escola faz a separação dos resíduos recicláveis? 

Sim, mas os recicláveis não são separados por tipo.
 

Sim, com a separação dos recicláveis por tipo.
 

Não, a escola mistura os resíduos.
 

2.2. A escola faz a separação dos resíduos orgânicos? 

Sim, com sua utilização para compostagem (adubo orgânico).
 

Sim, mas sem utilização para compostagem.
 

Não, os orgânicos são destinados para o aterro sanitário com outros resíduos. 
 

2.3. Caso sejam separados, de que forma são coletados/destinados os resíduos recicláveis da escola: 

Caminhão de lixo comum da prefeitura ou empresa faz a coleta.
 

Caminhão da prefeitura ou empresa exclusivo para recicláveis faz a coleta.
 

Cooperativa de catadores de recicláveis faz a coleta.
 

Catador de recicláveis autônomo faz a coleta.
 

Resíduos são encaminhados a um ponto de entrega voluntária (PEV).
 

Outros (informe abaixo).
 

 

https://akatu.wufoo.com/forms/q1rdueg60wc5ddx/


 

2.4. Com que frequência a coleta de lixo comum é realizada? 

Diariamente.
 

Três a quatro vezes na semana.
 

Uma a duas vezes na semana.
 

Menos de uma vez na semana.
 

Outros (informe abaixo).
 

 

2.5. A escola possui horta em funcionamento? 

Sim.
 

Não.
 

2.6. A escola realiza compostagem dos resíduos orgânicos regularmente? 

Sim.
 

Não.
 

2.7. A escola possui algum programa ou projeto recorrente (pedagógico e/ou administrativo) para combate 

ao desperdício de alimentos e outros materiais? Informe abaixo. 

 

2.8. A escola já monitora regularmente a quantidade/volume de resíduos gerados? 

Sim.
 

Não.
 

3. CÁLCULOS DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA ESCOLA 

As quantidades devem ser informadas em quilogramas, número de sacos (informar capacidade em litros) ou 

número de recipientes/containers (informar altura, largura e comprimento - ex: 60 cm x 40 cm x 25 cm). 

3.1. Caso sejam separados, qual quantidade de resíduos recicláveis é gerada durante uma semana?  

 

3.2. Caso sejam separados, qual quantidade de resíduos orgânicos é gerada durante uma semana? 

 

3.3. E qual quantidade total de resíduos (recicláveis, orgânicos e rejeitos) é gerada durante uma semana? 

 


