FEIRA VERDE/2022
De acordo com o plano anual de atividades do agrupamento, definem-se de seguida
alguns procedimentos relativos à participação das turmas na Feira Verde:
Esta atividade realizar-se-á no dia 4 de Maio de 2022, entre as 9h00m e as 13:00h e
está aberta a toda a comunidade.
A participação nesta atividade faz-se por turma e deve atender ao seguinte:
1. A feira terá lugar na zona exterior da escola, junto ao portão e na parte da frente da
mesma. A chamada será feita às 9h00m, abrindo a feira ao público às 9:30h. A atividade termina
às 13:00h, havendo lugar a nova chamada. De tarde não há qualquer atividade letiva.
2. Será distribuída uma banca (duas mesas) para cada turma. As turmas devem trazer
guarda-sóis para ornamentar e proteger a banca e seus produtos;
3. Na feira apenas poderão ser vendidos produtos hortícolas (legumes, fruta…), plantas
ornamentais, produtos de natureza gastronómica (doces caseiros, compotas), ovos, sumos
naturais, e outros produtos que se enquadrem nos objetivos da atividade (não é permitido
trazer animais);
4. A Feira Verde deverá ser, o mais possível, “livre de plástico”:
4.1. não deverão ser usados sacos de plástico para acondicionar as compras (haverá sacos
reutilizáveis à venda na entrada da feira);
4.2. os copos para venda da limonada deverão ser reutilizáveis – cada pessoa pode trazer o
seu copo ou podem ser fornecidos copos de papel, preferencialmente.
5. Será atribuído um prémio à melhor banca, tendo em conta o seguinte:
5.1. Diversidade e qualidade dos produtos;
5.2. Organização da banca;
5.3. Originalidade do espaço;
5.4. Colorido/animação;
5.5. Limpeza.
6. Os vencedores da melhor banca serão selecionados por um júri, que passará junto às
mesmas a partir das 9h30.
7. As turmas devem revelar um comportamento adequado e limpar convenientemente
o local que lhes foi destinado.
8. O diretor de turma/professor titular de turma, juntamente com o delegado, deverá
entregar a verba obtida na papelaria da escola no final da atividade.
9. Cada turma deve dar sugestões de como aplicar as verbas obtidas com esta atividade

no âmbito da beneficiação dos espaços/serviços da escola.
10. A preparação prévia desta atividade caberá ao Diretor de Turma e aos professores de
Cidadania e Desenvolvimento.
Durante a Feira Verde decorrerão ainda as seguintes iniciativas:
10:30h e 12:00h – demonstração de jogos tradicionais (DAC 7º ano).
11:30h – workshop de bolachas.
12:30h – miniaula de aeróbica (aberta a toda a comunidade).

Manhente, 04 de março de 2022
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