PROJETO DESTAQUE
TROTE
ECOLÓGICO
Com o intuito de integrar os alunos

e

social,

possibilitando

à

sociedade

ingressantes e veteranos da Fatec de

desfrutar de um local mais limpo e

Itapetininga, a Direção e a Coordenação,

agradável e ainda se conscientizar, junto

juntamente com o Diretório Acadêmico,

com os alunos, sobre a necessidade de

instituíram um dia para a limpeza e

boas práticas para com o meio ambiente.

retirada

de

lixo

na

nossa

cidade,

denominando-o de Trote Ecológico.

O primeiro trote ecológico aconteceu
na lagoa da Chapadinha, onde foram

O objetivo principal dessa ação é

plantadas mudas de árvores e, a partir de

promover a integração entre os calouros e

2011, vem ocorrendo às margens do

veteranos, acolher os novos alunos e

Ribeirão

também colaborar com o meio ambiente,

professores e funcionários realizam um

promovendo a cidadania e coibindo trotes

mutirão de limpeza na via e no ribeirão de

humilhantes

como

mesmo nome. O local da escolha deve-se

infelizmente ainda ocorre em algumas

ao fato de ser considerado um dos pontos

instituições de ensino no país.

de destaque da cidade, frequentado pela

e

desrespeitosos,

do

Chá,

quando

alunos,

Esse projeto também evidencia a

comunidade local para a prática de

qualidade de nossa Instituição que, além

atividades esportivas e de laser, além de

da

ser próximo à Faculdade.

excelência

no

ensino,

exibe

preocupação com o pensamento coletivo
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PROJETO DESTAQUE
são

O material mais comum encontrado

luvas de silicone e máscara e devem estar

garrafas

protegidos

com

evitando-se

contaminações

encontram

pet,

papéis,

mas

os

plástico,

alunos
madeira,

sapatos

fechados,
e

lesões.

isopor, tecido, latas, borracha, vidro etc.,

Muitos empresários da cidade fornecem

além de materiais como sofás, pneus,

apoio financeiro para a confecção de

carcaças de TV, computadores e até uma

camisetas e inclusive participam da ação

máquina de escrever já foi retirada do

junto com nossos alunos. Em várias

local. Esses resíduos são entregues ao

edições do trote ecológico, o projeto

caminhão

ganhou destaque no noticiário da cidade.

de

colega

de

lixo.

Para

participar da atividade, os alunos recebem

O trote ecológico é
uma

importante

ferramenta de união,
trabalho

coletivo,

consciência social e
ambiental,

é

um

projeto que não pode
morrer, que deve ser
cuidado

com

muito

carinho e dedicação.
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