
 

Ficha de Participação 
 
ID: 
Nome Escola: 
 
Enviado por: 
Professor   Aluno 
 
Título da Notícia: 
Mensagem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Máximo 1200 caracteres) 
 
Categorias:  

Divulgação: 
Formação: 
Comunidade: 
Reunião de REEE: 
Recolha de REEE: 
Dia Electrão: 

(Poderá ser indicada mais do que uma categoria) 
 

Anexos: 
Fotografia: 
Vídeo: 

(Máximo de 2 anexos até 3MB no total) 
 
Notas: 

- Os registos da dinâmica da sua escola deverão ser enviados para o e-mail 
geral@escolaelectrao.pt, preenchendo a “Ficha de Participação” disponível no site Escola 
Electrão. 

- O assunto do e-mail deverá ser constituído por “ID” – “Título da notícia” 
- Os campos constantes na “Ficha de Participação” são de preenchimento obrigatório. 
- Cada notícia poderá ser registada em mais do que uma categoria. 
- A “Ficha de Participação” deverá ser gravada com o nome “ID” – “Título da notícia” 

- Para além desse documento, poderá anexar até dois ficheiros de fotografia ou vídeo, com o peso 
total máximo de 3 MB. 

- Ao enviar a “Ficha de Participação”, o autor cede os direitos de utilização de texto e imagem (foto 
e vídeo) à Amb3E no âmbito da Escola Electrão. 

distributed


	Mensagem: Foi num dia de chuva que tudo começou... com a colaboração do Bricomarché-Sobreda conseguimos uma tenda para alojar os nossos REEE... foi montada no exterior da escola... e tudo o vento levou... ficou destruída com a tempestade dessa noite... mas com a extraordinária habilidade de um dos funcionários da escola a tenda ficou como nova... e agora está montada no interior, junto ao átrio, resguardada das intempéries...A nossa recolha vai de vento em poupa... até já elegemos o nosso professor electrão... esperem para ver o nosso herói da energia... não fosse ele professor de educação física... aliás vejam se o encontram nas fotos... Contamos com o apoio de todos... professores, auxiliares, alunos e encarregados de educação colaboraram com entusiasmo na recolha de REEE... até os nossos mais pequenos colaboraram... e com toda a energia... Ninguém ficou estático... aguardem mais notícias nossas na próxima semana... 
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