
 

 

Campanh a de Solidariedade e Feira a Custo 0  

 “Da  minha mão para a tua” 
(bens que estejam ainda em perfeitas condições de utilização) 

 

 AJUDAR QUEM PRECISA E O PLANETA POUPAR 
De  3 de a 17 dezembro - Coloca os teus donativos nos locais de receção na tua escola 

Todo o produto da campanha será entregue na LOJA SOLIDÁRIA de NELAS  

Faz da tua Escola uma ESCOLA SOLIDÁRIA 

 Organização - Coordenação dos Diretores de Turma - 2ºciclo  
Colaboração: Docentes de Cidadania e Desenvolvimento /Diretores de Turma /Coordenadores de Estabelecimento/ 

 Câmara Municipal de Nelas /Junta de Freguesia de Nelas 

 

Roupa de criança 

Calçado, 

Roupa de cama,  

Atoalhados  

Roupa / Agasalhos 

Casacos-Kispos  
(vários tamanhos) 

 

Alimentos não 

perecíveis e com 

bastante validade 

 

 

ATIVA 

“ESCOLA SOLIDÁRIA” – CIDADANIA ATIVA 
“Da minha mão para a tua- ajudar 
quem precisa e o Planeta poupar” 

Campanha de Solidariedade e Feira a Custo Zero 

 
Ano após ano a “Campanha de Solidariedade e Feira a 

Custo Zero”, integrada no Plano Anual de Atividades, por 

iniciativa da CDT2º ciclo é uma realidade. O lema “Da 

minha mão para a tua - ajudar quem precisa e 

o Planeta poupar”, este ano marcado pelas 

preocupações associadas às alterações climáticas, 

a cidadania foi ação e a escola uma 

“ESCOLA SOLIDÁRIA”. 

Em rede com a  Junta de Freguesia de Nelas e 

Câmara Municipal de Nelas - Loja Solidária de 

Nelas, que identifica as necessidades no terreno, 

recolheram-se livros usados, papel, brinquedos, 

calçado, roupa de criança, agasalhos de vários 

tamanhos (casacos), que não sendo já usados nas 

nossas casas, mas ainda em bom estado, irão 

poder ser úteis a outras pessoas que deles 

necessitam, poupando o planeta, integrando as 

preocupações em torno das alterações climáticas, 

tema globalizante das atividades no presente ano 

letivo. 

As várias escolas do Agrupamento, em rede, 

montaram os respetivos pontos de recolha, 

fazendo das atividades de campanha por si já um 

belo exemplo de solidariedade. Mobilizaram-

se todos os que se sentiram atraídos para estas 

causas sociais, sem palco, de forma discreta, mas 

consciente. A atividade foi também expressão de articulação e interdisciplinaridade: 

Cidadania e Desenvolvimento, Educação Moral e Religiosa Católicas, Eco Escolas e contou-

se com a colaboração dos Diretores de Turma e Assistentes Operacionais. 

Bem-haja a todos e a cada um! 
CDT2ºCiclo  

Lúcia Ribeiro 


