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Concurso Caixa Solidária 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente regulamento estabelece as regras a aplicar na 1.ª edição do Concurso Escolar 

“Caixa Solidária” que irá decorrer no ano letivo de 2021/2022 no Agrupamento de Escolas de 

Valdevez, sendo que a fase experimental aplica-se apenas na Escola Sede.  

 

Objetivos 

O concurso tem como principal objetivo sensibilizar e educar a comunidade escolar, seus 

familiares e a comunidade envolvente para a solidariedade cujo proveito se destina a fins 

solidários e para além dos objetivos ambientais e incutir a reciclagem. 

 

Organização 

O Concurso é uma atividade promovida pelo Clube da Programação e Robótica em parceria 

com outros Clubes/Projetos do Agrupamento (Clube de Artes, Eco-Escolas, Manto Verde) 

 

Destinatários 

O presente concurso destina-se à participação de todas as turmas do agrupamento desde o 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, secundário e profissional 

 

Condições de Participação 

O presente concurso tem por objetivo a recolha de tampinhas.  

A cada turma participante é atribuído uma caixa identificada e com a mesma capacidade. 

Cada turma deverá entregar a caixa cheia no PBX. 

A cada caixa cheia entregue, a turma participante será agraciada com um post-it que será 

afixado no placard de cortiça no hall do Bloco 4 no caso da escola Sede. 

 

Exibição  

Os resultados serão exibidos no placard existente para o efeito. Estes dados também serão 

projetados no site da escola e constantemente no Jornal da Escola. 

 

Calendário 

As tampinhas devem ser entregues para concurso até ao dia 9 de junho de 2022 
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Prémios  

As Turmas serão premiadas de acordo com as quantidades de caixas depositadas na Caixa 

Solidária, desde que atinjam o mínimo de 15 caixas, durante o ano letivo 2021/2022 

 

Disposições gerais  

Serão admitidos a concurso as tampinhas que respeitem o presente regulamento.  

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados a professora Anabela Palhares Lobato através 

do email anabelalobato_550@aev.edu.pt. 


