
ECOESCOVINHA  

 

Objetivos do Projeto 

 Sensibilizar para a adoção de hábitos regulares e corretos de escovagem 

 Promover a troca regular da escova de dentes 

 Valorizar a escova de dentes como um resíduo reciclável 

 Reconhecer a necessidade de recolher seletivamente a escova de dentes para a sua 

posterior reciclagem 

O EcoEscovão surge tomando como base os seguintes pressupostos: 

• A escova de dentes, enquanto resíduo, é considerado um plástico misto, ou seja é 

constituída por uma mistura de diferentes tipologias de plásticos, com características e 

texturas diversas, que por esta razão têm dificuldade em serem encaminhadas para 

reciclagem noutras infraestruturas. 

• Os plásticos mistos constituem cerca de 15% dos Resíduos Sólidos Urbanos 

• A recolha seletiva de resíduos minimiza as alterações climáticas reduzindo assim a emissão 

de Gases com Efeito de Estufa 

• As escovas de dentes podem ser recicladas de uma forma simples e transformadas em 

mobiliário urbano 

• A recolha seletiva da escova de dentes será feita em recipiente designado EcoEscovão 

 

 Concurso Ecoescovinha contempla, entre outras atividades, a recolha de escovas de dentes 

usadas e a criação do EcoEscovão mais criativo.  



O ECOESCOVÃO MAIS CRIATIVO: 

A EB do Alto dos Moinhos foi a vencedora a nível nacional do EcoEscovão mais criativo! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499459516808983&set=gm.1707299929565016

&type=3&theater  

O Júri votou e justificou a sua escolha. 

 De acordo com o regulamento, se existir empate, o EcoEscovão vencedor é o que obteve mais 

Gostos na página do facebook.  

 Assim, o primeiro lugar foi atribuído à EB2/3 Alto dos Moinhos e o segundo lugar pertence à 

EB1JI Xutaria. 

 Ganham 1 banco de jardim e um jogo dominó, respetivamente, oferecidos pela Extruplás.  

 A Extruplás é o parceiro da MOMS que transforma as nossas escovas usadas em mobiliário 

urbano. 

 

RECOLHA DE ESCOVAS:  

O total de escovas recolhidas ao longo do ano foram 446 escovas. 

 
 

O Bruno Luz, do 6ºB, foi o aluno que mais recolheu escovas de dentes ao longo do ano, 

obtendo o 1º lugar no concurso do Ecoescovinha. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499459516808983&set=gm.1707299929565016&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499459516808983&set=gm.1707299929565016&type=3&theater


Na Semana da Primavera os alunos do 5ºA, 5ºB, 7ºA, 7ºC, 7ºG, 8ºA e 8ºE participaram na 

sessão do Eco-Escovinha, dinamizada pela Higienista Oral da MOMS (Lídia Veludo). Nesta ação 

de educação para a saúde e para o ambiente, através de um PowerPoint e Quiz, sensibilizou os 

alunos para a adoção de hábitos regulares e corretos de escovagem, a troca regular da escova 

de dentes e a separação das escovas de dentes, valorizando-as como um resíduo reciclável.  

Para além de compreenderem a importância dos hábitos de escovagem dos dentes, os alunos 

descobriram também o que se pode fazer com a reciclagem das escovas de dentes, 

nomeadamente o mobiliário urbano. 

 

 



 

 

 

 


