Aos Encarregados de Educação
O nosso Agrupamento, como é do conhecimento de muitos de vós, tem vindo
ao longo do tempo, ininterruptamente, a apoiar o Banco Alimentar,
assegurando a recolha do Natal e do Verão, inicialmente num supermercado e
há já alguns anos em dois – Lidl da Av. Visconde Valmor e Pingo Doce do
Centro Comercial de Alvalade.
Por razões que se prendem com medidas profiláticas, a recolha do Verão de
2020 não se realizou e continua a ser impossível fazer-se, em Supermercado,
a do Natal. Em contrapartida, a procura de bens alimentares tem aumentado
com o agravamento da situação económica do país. O Banco Alimentar,
vendo-se confrontado com a necessidade de criar respostas alternativas para
assegurar a recolha de bens alimentares, veio solicitar às escolas, que consigo
têm colaborado, que promovessem uma Campanha em meio escolar.
Face ao exposto, a Direção do Agrupamento entendeu dever-se participar, pelo
que o Projeto Filipa Solidário, em parceria com a Associação de Estudantes e
com o habitual apoio das Associações de Encarregados de Educação, vai
desenvolver uma Campanha de Recolha de Bens Alimentares junto de toda
a sua população escolar, nos dias 25 e 26 de Novembro. A recolha será
feita turma a turma, deslocando-se, para o efeito, alunos embaixadores à sala
de aula das turmas, na próxima semana, nos dias abaixo assinalados.
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Assim, cada aluno deve trazer consigo, no dia indicado para o seu ano, um
saco com os bens alimentares que quer doar e entregá-lo aos alunos-

embaixadores do Banco Alimentar, quando estes forem à sua sala de aula
fazer a recolha.
Os bens a recolher são: açúcar, bolachas, cereais, farinha, arroz, massa,
feijão, grão, atum, salsichas, leite, óleo e azeite. Não se aceitam bens
alimentares que requerem condições especiais de conservação.
Sabemos que só podemos levar a efeito esta ação de solidariedade com o seu
apoio, mas acreditamos que entende, tal como nós, que a educação escolar
não pode ficar apenas pelo desenvolvimento de competências intelectuais,
mas tem de desenvolver a atenção, respeito e solidariedade para com o outro
numa lógica de formação integral de cada aluno.
Agradecendo, atempadamente, o seu apoio, desejamos-lhe, nestes tempos de
Covid, toda a tranquilidade possível para enfrentar as vicissitudes com as quais
somos confrontados.
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