Agrupamento de Escolas
de Oliveirinha

Responsáveis

Give

Profª Graça Cardoso

& Take

Shop ping

Profª Isabel Marques
Profª Carla Leandro
Profª Maria Manuel Neves
D. Carla Ferreira
Laurentina da Silva Ferreira, 8ºC
Daniela Pires, 9º A
Ana Rita Rocha, 9º C

Contactos
Tel: 234 940 180
Fax: 234 940 181
Email: givetake@aeo.edu.pt
Site: www.aeo.edu.pt

Somos anjos com uma asa.
Precisamos de nos abraçar para poder voar.
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Momentos de crise como este
que atravessamos sempre houve … e haverá.
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O que conta em conjunturas
difíceis não é lamentarmo-nos,
mas antes procurar, com inteligência e esforço, novas soluções.
Os maus anos servem também
para construir, criar, unir e encantar.
Esta iniciativa pretende criar
dinâmicas de partilha, de solidariedade e de consciencialização
ambiental, ao recuperar objetos
que ainda podem ser reutilizados e ao mesmo tentar combater o consumismo dos dias de
hoje.
Por detrás desta iniciativa está
ainda o espírito de empreendedorismo que pretendemos passar aos nossos alunos, no sentido de gerar oportunidades e
criar alternativas.

Onde
Nos antigos vestiários da Escola
Básica Castro Matoso, no hall
do refeitório.

Como
Voluntariado d
e professores,
alunos
e funcionários,
na arrumação,
acondicionamento e ve
ndas dos mater
iais.
Os preços sim
bólicos - de 0,5
0€ a
5,00€ - servirão
para os gastos
a ter
com a recuper
ação de algumas
peças
(lavagem, engo
madoria, etc.)
e ainda
para a recuper
ação dos espaços de convívio
dos alunos.

Horário de abertura
Segundas, Quartas e Sextas
10:30—10:50
12:30—14:00
16:00—16:30

