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O Agrupamento de Escolas de Castelo de 
Vide aderiu, pelo segundo ano consecutivo, 
ao projecto Escola Electrão. Este é um 
projecto da Amb3E, apoiado pelo 
Ministério da Educação e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente e destina-se a 
todas as Escolas do Ensino Básico e 
Secundário. O objectivo primordial desta 
iniciativa é sensibilizar e envolver 
professores, alunos, funcionários, pais e 
comunidade em geral, no esforço global da 
reciclagem e valorização dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE).  

Trata-se de uma actividade com cada vez 
maior significado, mesmo para 
comunidades pequenas como a nossa, 
onde cada gesto é importante para que se 
consiga construir um ambiente sustentável 
e onde prevaleçam boas condições de vida 
para todos. 

Além de um impacto visual desagradável 
na paisagem, os objectos que se pretendem 
recolher representam um perigo 
significativo para o meio ambiente, com 
prejuízos a curto e longo prazo. 

A sua recolha atenua as situações referidas 
e permite o reaproveitamento para a 
construção de novos objectos que usamos 
no quotidiano. 

O período de recolha de REEE, no nosso 
Agrupamento, é de 14 de Março a 1 de 
Abril, sendo o dia 31 de Março o dia de 

visita do Ponto Electrão. Para além desta 
recolha, foi desenvolvida pelos alunos do 
2º ciclo uma campanha de sensibilização 
dirigida a toda a comunidade, alertando 
para a necessidade de se adoptarem 
práticas regulares de reciclagem de REEE. 

 

No âmbito desta campanha, a turma do 6º 
A fez vários poemas, um dos quais aqui 
vos deixamos: 

Outro novo ano da Escola Electrão está a 
chegar, 
e muitos electrodomésticos vamos doar. 
Eles estão estragados 
mas se forem para a Escola podem ser 
reciclados. 

Ajudem-nos nesta aventura 
Pois vamos entrar, não para ganhar 
mas para aos electrodomésticos 
uma nova vida dar. 

De 14 a 31 de Março 
nos ecopontos da Escola Electrão 
podem deixar os REEE 
que lá melhor ficarão. 

Sempre que queiram saber notícias nossas 
ou intercambiar experiências no âmbito 
deste projecto contactem-nos enviando o 
correio para a nossa escola.  

 

 


