
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

RECICLAR É BOM 
O Ambiente é belo, mas não o podemos estragar 
senão ficará poluído. 
A Escola D. Manuel de Faria e Sousa tem vários 
projectos para ajudar o Ambiente. 
A nossa Escola e concretamente a turma do 5º E tem 
por missão incentivar as pessoas a: 

 Promover o meio ambiente mais limpo; 

 Incentivar o espírito de participação, de 
solidariedade e de cidadania; 

  Estimular o interesse pelas questões 
ambientais; 

 Adquirir hábitos de redução, de separação, de 
reutilização e de reciclagem de resíduos. 

 
A turma do 5º E desafia a Comunidade Educativa a 
separar todo o lixo que faz no seu dia-a-dia, para ser 
reciclado. 

 Campanha de recolha de 
tampinhas - recolha de tampinhas 
destinadas à aquisição de material 
ortopédico para um aluno com 
paralisia cerebral. 
  

 Campanha de recolha de 
Rolhas de Cortiça «Projeto 
Green Cork» - recolha de rolhas 
de cortiça para reciclagem. Em 
troca das rolhas, a Quercus irá 
plantar árvores.  
 
 

 Projeto Escola-depositrão - 
recolha de equipamentos  
elétricos  e eletrónicos em  fim 
de vida, para reciclagem.  
 

 Campanha «Papel por alimentos - Recolha 
de papel usado para ser 
doado ao Banco Alimentar 
contra a fome. Por cada 
tonelada recolhida, o banco 
alimentar recebe uma quantia 
em dinheiro para a compra de 
alimentos. 
 
 

 Programa «Pilhão vai à 
Escola»  - recolha de pilhas e 
baterias usadas para 
reciclagem. 
 

 Campanha «Recolha de 
óleos alimentares usados - 
recolha de óleos alimentares 
usados para reciclagem.  
 
 

Devemos ser solidários e ajudar o Ambiente. A 
Natureza agradece. 
 

Desta forma, responsabilizo-me de receber e/ou 
recolher tampinhas, rolhinhas, pilhas, 
equipamentos elétricos, óleo usado e papel 
usado e levar para os respetivos Ecopontos da 
minha Escola. 
Espero que participe. A turma do 5º E conta 

convosco! 

RECICLAR É BOM 
O Ambiente é belo, mas não o podemos estragar 
senão ficará poluído. 
A Escola D. Manuel de Faria e Sousa tem vários 
projectos para ajudar o Ambiente. 
A nossa Escola e concretamente a turma do 5º E tem 
por missão incentivar as pessoas a: 

 Promover o meio ambiente mais limpo; 

 Incentivar o espírito de participação, de 
solidariedade e de cidadania; 

  Estimular o interesse pelas questões 
ambientais; 

 Adquirir hábitos de redução, de separação, de 
reutilização e de reciclagem de resíduos. 

 
A turma do 5º E desafia a Comunidade Educativa a 
separar todo o lixo que faz no seu dia-a-dia, para ser 
reciclado. 

 Campanha de recolha de 
tampinhas - recolha de tampinhas 
destinadas à aquisição de material 
ortopédico para um aluno com 
paralisia cerebral. 
  

 Campanha de recolha de 
Rolhas de Cortiça «Projeto 
Green Cork» - recolha de rolhas 
de cortiça para reciclagem. Em 
troca das rolhas, a Quercus irá 
plantar árvores.  
 
 

 Projeto Escola-depositrão - 
recolha de equipamentos  
elétricos  e eletrónicos em  fim 
de vida, para reciclagem.  
 

 Campanha «Papel por alimentos - Recolha 
de papel usado para ser 
doado ao Banco Alimentar 
contra a fome. Por cada 
tonelada recolhida, o banco 
alimentar recebe uma quantia 
em dinheiro para a compra de 
alimentos. 
 
 

 Programa «Pilhão vai à 
Escola»  - recolha de pilhas e 
baterias usadas para 
reciclagem. 
 

 Campanha «Recolha de 
óleos alimentares usados - 
recolha de óleos alimentares 
usados para reciclagem.  
 
 

Devemos ser solidários e ajudar o Ambiente. A 
Natureza agradece 
 

Desta forma, responsabilizo-me de receber e/ou 
recolher tampinhas, rolhinhas, pilhas, 
equipamentos elétricos, óleo usado e papel 
usado e levar para os respetivos Ecopontos da 
minha Escola. 

Espero que participe. A turma do 5º E conta 
convosco! 



 


