Projeto solidário – “Tem lata em ti mesmo e ajuda-nos”
O Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe vai participar numa iniciativa solidária intitulada
“Tem lata em ti mesmo e ajuda-nos”. Trata-se de um projeto que tem por objetivo conjugar o
trabalho de equipa (comunidade educativa de cada escola), a criatividade (esculturas com latas
de comida) e a solidariedade social. Pretende-se construir uma escultura feita com latas de
conserva de comida (cheias) que será elaborada na Escola sede onde ficará em exposição no dia
da Escola – 24 de abril. Depois da exposição, as latas da nossa obra de arte serão oferecidas a
famílias carenciadas do Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia.
Para a consecução do projeto solicita-se a participação voluntária de todos os elementos da
Comunidade: Professores, Alunos, Associação de pais, Encarregados de Educação, Assistentes
Operacionais, Parceiros socias, Instituições.
Cada Diretor de Turma/Titular de Turma receberá um documento com a informação que será
enviada aos Encarregados de Educação. Esta informação indicará o tipo de lata/alimento que a
respetiva turma poderá oferecer.

Visto que serão recolhidos vários alimentos, que formarão um padrão de cores previamente
definido, é importante que sejam respeitados os alimentos que se referem a cada
turma/marca e o tamanho das latas. As latas que se apresentam abaixo são todas de 820
gr peso líquido e 520 gr de peso escorrido (são latas de conserva grandes) todos com preço
inferior a 1€.
As latas a recolher nas turmas para a escultura, em todo o Agrupamento, serão as seguintes:

Cerca de 0,84€
(marca Minipreço)

Cerca de 0,89€
(marca Pingo Doce)

Cerca de 0,85€
(marca Lidl)

Cerca de 0,85€
(marca Lidl)

Nota: Se cada aluno e elemento da comunidade puder contribuir com, pelo menos, uma lata de
comida, conseguiríamos atingir os nossos objetivos. As latas (cheias, dentro da validade e com
os rótulos intactos) deverão ser entregues aos respetivos diretores de turma/titulares de
turma, durante o segundo período, mas impreterivelmente até ao dia 15 de março.

Outras latas que a comunidade poderá oferecer, se desejar:
Salsichas, atum, feijão frade, ervilhas …

Qualquer dúvida poderá ser enviada para o seguinte email:
margarida.prata@aernpcacia.edu.pt
Vamos fazer da solidariedade uma arte…
Obrigada pela colaboração!

