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         REGULAMENTO DA RECOLHA DO LIXO: 

O material necessário para a recolha do lixo terá de ser 
requerido pelo Professor Titular da disciplina e pelo  
Eco-Conselheiro, junto da auxiliar de acção educativa, do 
pavilhão A (sacos de lixo, luvas), antes do início da aula. 
 
O professor titular da disciplina deverá levar para a sala de 
aula o dossier, que se encontra na Sala de Professores, para 
no final da actividade, preencher a folha de registo 
(conjuntamente com o Eco-Conselheiro). 
 

O professor titular deverá criar pelo menos três grupos de 
recolha do lixo, dependendo do número de alunos da 
turma: Um grupo de recolha do lixo comum, munido com 
um saco de plástico cinzento; outro de recolha dos plásticos 
e dos metalizados, equipado com um saco amarelo e um 

terceiro grupo de recolha do papel, dotado de um saco azul. 
 

Cada grupo deverá ter um saco específico, que só deverá trocar quando estiver cheio. 
Todos os alunos terão de se proteger com as luvas. 
 

O professor titular terá de acompanhar a sua turma durante o tempo lectivo em causa. 
 

A colocação do lixo nos sacos tem de respeitar as normas de triagem/ reciclagem, pelo 
que a cada turma terá de analisar o panfleto Código da reciclagem. 
 

O lixo recolhido deve ser depositado nos respectivos contentores, no pavilhão D; Os 
sacos deverão ser depositados no ecoponto amarelo e as luvas usadas, no lixo comum. 
 

Na impossibilidade de cumprir a calendarização que está estipulada, o Professor Titular 
e o Eco-Conselheiro, poderão tentar a permuta com outra turma.  
 

Caso as condições meteorológicas não permitam que se faça a recolha do lixo, no 
exterior, o Professor Titular e o Eco-Conselheiro deverão indicar isso na folha de 
serviço (ex. condições meteorológicas adversas).  
 

Realça-se que os alunos que não pretenderem participar na actividade, não terão falta 
de presença, mas permanecerão na sala de aula, a realizar outra tarefa/ actividade 
definida pelo professor titular da disciplina, que deve solicitar junto da Direcção um 
professor da bolsa de substituição. 
 

Contamos com a participação activa e responsável de todos.  

O Ambiente agradece! 

                 A Directora     A Coordenadora do Projecto Eco-Escola 
    

A Coordenadora das Áreas Curriculares Não Disciplinares 
    

Ano lectivo 2009/2010 


