
De mim para ti, 
por todos Nós

Campanha de recolha de bens essenciais 



A campanha de recolha e distribuição de Bens 
Essenciais, junto dos nossos alunos, 
professores e assistentes visa ajudar a 
ultrapassar carências motivadas pela 
pandemia atual. 

Pretendemos, através da motivação para a 
partilha, que os EE, Pais e alunos, juntamente 
com o pessoal docente e assistentes 
contribuam para a eliminação da escassez na 
nossa Comunidade Educativa.

Juntos criaremos cabazes/cestas básicas que 
permitam minimizar as necessidades mensais 
de famílias a quem os desafios económicos se 
vieram intensificar.

Contamos contigo! Podem contar connosco!



Ensinar a ser é fundamental. E dar o 
exemplo é a forma mais concreta e 
transparente para que possamos ver os 
mais jovens a desenvolver hábitos 
saudáveis de cidadania, civismo e 
partilha para com o próximo



Os bens não devem ser perecíveis, de 
forma a minimizarmos a perda de 
recursos oferecidos.

Priorizemos alimentos instantâneos, 
enlatados ou em frascos de conservas, 
como feijão, grão, ricos em proteína.



Cada turma enche um saco de bens essenciais que pode entregar na Biblioteca, 
identificado com a Turma.

Esse saco será entregue a uma família carenciada.

Os alimentos podem também ser alargados a animais de estimação ( cães e 
gatos).



Sugestões de artigos a oferecer (partilhar)

arroz, massas enlatados/frascos bolachas e biscoitos sabonete

açúcar, adoçantes salsichas, atum milho para pipocas champô

farinhas, sal cogumelos, feijão chocolate gel de banho

puré instantâneo grão, lentilhas comida de cão pasta e escovas de 
dentes

leite
bacalhau seco
batata frita pacote

polpa de tomate
azeitonas
óleo e azeite, 
vinagre

comida de gato
papel higiénico
pensos higiénicos
guardanapos
papel cozinha

álcool,
água oxigenada 
soro fisiológico
lixívia
det roupa
det loiça
fósforos



Cada turma enche o seu saco, colocando-o junto da BE e, no final, quando já 
estiver pronto a ser entregue, os professores e funcionários poderão adicionar os 
produtos frescos perecíveis:

ovos, courgette, pão, cenoura, fruta, brócolos, couve, abóbora, batata, cebola, 
alho,  tomate, alface manteiga, iogurtes, queijo, fiambre,
carne, ...


