[Escreva aqui]

____________Protege o Alvão!
“Pilha a Pilha no Pilhão! Protege o Alvão” é um concurso inter-turmas que tem como finalidade:
Consciencializar os jovens para a importância da recolha seletiva, nomeadamente no que se refere a
pilhas usadas; Evitar a deposição de pilhas usadas diretamente no meio ambiente.

REGULAMENTO
1- Este concurso destina-se a todas as turmas deste Agrupamento de Escolas: 1º, 2º, 3º Ciclos e
Secundário.
2-

O concurso tem início 15 de março e termina no dia 16 de junho.

3- Cada turma recebe um pilhão feito a partir de materiais reutilizáveis.
4- Em todas as turmas em que tal seja possível o pilhão deve ficar na respetiva sala. Nos casos em que
tal não seja possível, os pilhões devem ficar num local a combinar pela turma (poderá, por exemplo, ser
guardado pelo Diretor de Turma, pelo Delegado ou qualquer outro aluno, que se encarregará de lá colocar
as pilhas que vão sendo recolhidas).
5-

A preservação do pilhão é da responsabilidade da turma.

6-Todas as pilhas recolhidas devem ser colocadas no respetivo pilhão. Sempre que a capacidade do
pilhão for atingida, este deve ser despejado para um saco devidamente identificado com o ano e a turma
e entregue à professora Carla Cordeiro, a responsável pelo Projeto Escola Electrão.
7- Durante o período em que decorre o Ensino a Distância, cada aluno, deve recolher e armazenar em
casa as respetivas pilhas. Quando retomarmos o Ensino Presencial, estas deverão ser colocadas no
pilhão da turma.
8- No final do ano letivo as pilhas recolhidas por cada turma serão pesadas. A turma que obtiver maior
quantidade de pilhas, em proporção com o número de alunos da turma, será a vencedora do concurso.
9- Para a determinação da turma vencedora será utilizada a seguinte fórmula:

10- A recolha das pilhas é da responsabilidade do Projeto Escola Electrão.

