
 

 
Caros educadores, docentes titulares de turma, diretores de turma e docentes de 

Educação para a Cidadania, 

 

A equipa responsável pelo projeto «É preciso ter lata» não pode deixar de agradecer a 

colaboração de todos na divulgação deste evento até ao momento. 

 Chegado agora o momento crucial da entrega / recolha das latas, precisamos de todo o 

vosso empenho para garantir que esta iniciativa seja um sucesso. O nosso objetivo é conseguir 

angariar 2000 latas! Já foram pedidos muitos patrocínios, mas na maior parte dos casos a resposta 

é negativa. Por isso, o esforço de todos é fundamental. 

 Assim, para que nenhuma dúvida seja obstáculo, decidimos clarificar os procedimentos 

necessários nesta fase. 

 

Educadoras, docentes titulares de turma, diretores de turma e docentes de Educação para a 

Cidadania deverão… 

1. Consultar os documentos sobre o projeto disponíveis na página do Agrupamento, no blog 

de Educação para a Cidadania, no blog da Biblioteca Escolar, bem como os sites oficiais do 

concurso. 

2. (Continuar a) divulgar o projeto junto dos alunos e dos encarregados de educação. 

3. Definir o docente que será responsável pela recolha de latas em cada turma na semana de 

25 a 29 de janeiro de 2016. 

4. Combinar com os alunos a forma de entrega (durante toda a semana ou especificar um dia 

para a entrega). 

5. Esclarecer dúvidas dos alunos (por exemplo, quanto ao número de latas, deverá ficar claro 

que não há limite máximo; quanto à data de validade das latas, deverão explicar que se a 

exposição termina no dia 1 de abril, o prazo de validade deverá ser posterior ao dia 1 de 

maio). 

6. Procurar os  caixotes que se encontrarão num local definido previamente pelo coordenador 

de cada estabelecimento de ensino, a partir de sexta-feira, dia 22 de janeiro. Cada caixote 

terá a identificação da turma e do docente responsável pela angariação de latas naquela 

turma. 

7. Verificar se as latas entregues se encontram em bom estado e dentro do prazo de validade. 

8. Feita a recolha, colocar no caixote, no lugar destinado para o efeito, o número de latas 

angariadas. À turma / ao professor que conseguir reunir um maior número de latas 

será entregue um certificado de mérito. 

9. Guardar os caixotes, que serão recolhidos no dia 1 de fevereiro, no lugar definido para o 

efeito pelo coordenador de estabelecimento. 

 

Toda a comunidade educativa é convidada a participar, colocando latas nos caixotes 

das turmas ou em caixotes que se encontrarão na sala dos professores, na Biblioteca, na 

secretaria, etc. 

 

Grata pela vossa colaboração, 

A equipa responsável pelo Projeto 


