INFORMAÇÃO AOS DIRETORES DE TURMA
Recolha de Alimentos
No sentido de colaborar com as famílias dos alunos mais carenciados do
nosso agrupamento, o Projeto Diversão Solidária levará a cabo, como
vem sendo habitual, mais uma campanha de angariação de bens alimentares.
Para tal necessitamos da colaboração de todos os Diretores de Turma.
Desta forma, solicitamos, se possível, que cada Diretor de Turma, entre os dias
26 de novembro e 12 de dezembro, promova a participação dos seus alunos
nesta iniciativa e que cada um contribua, pelo menos com um bem alimentar.
Seria bom que a recolha incidisse particularmente sobre: leite, arroz, massas,
enlatados, cereais, sal, azeite, óleo, bolachas simples (tipo bolacha Maria),
pastas de dentes, sabonetes, detergente para a loiça, papel higiénico…. tendo
em conta que os produtos doados devem ser não perecíveis e com prazos de
validade alargados.
Para a recolha é necessário que cada Diretor de Turma arranje uma caixa de
papelão (procurar na papelaria, bufete, cantina ou falar com a D. Madalena),
identificando-a com o ano e a turma. Depois de “cheia”, nos dias 13 e 14 de
dezembro, os alunos, em conjunto com o Diretor de Turma ou outro Professor
do Conselho de Turma, devem levar a caixa para o Laboratório de Fotografia (
em frente à sala 1.68).
Os alimentos devem ser arrumados ao fundo da sala junto aos bancos.
Recomenda-se que os alunos definam com os Diretores de Turma um dia
para a entrega /recolha dos alimentos, evitando que os mesmos fiquem
na sala muitos dias sem controlo.
Esta iniciativa não tem carácter obrigatório, pelo que os alunos deverão
contribuir dentro das suas possibilidades.
Na semana de 17 a 21 de dezembro os cabazes de alimentos serão entregues
às famílias referenciadas e os bens restantes ficarão armazenados, uma vez
que o projeto apoia com alimentos, algumas famílias durante todo o ano letivo.
No Natal de 2017 distribuímos 22 cabazes, num total de cerca de 800
bens alimentares recolhidos. Precisamos de ir mais longe. A nossa
meta é pelo menos recolher 1000 bens alimentares. Ajudem-nos a ajudar!

Para qualquer esclarecimento contactar as professoras Ana
Dionísio, Ana Paula Tavares ou a Manuela Pinho.

