ANO LECTIVO 2016/2017

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE: CLUBE DE SOLIDARIEDADE

ACTIVIDADE
1. Ao nível local/comunidade escolar
1.1. SEMANA PELA ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Exposição para sensibilização da
problemática da pobreza (parceria com o
Dep. De Mat. E Ciências Experimentais).
1.2. CAMPANHA DO «BANCO ALIMENTAR»
Participação e colaboração com o Grupo
Sócio Caritativo de Caxarias na campanha:
de recolha de bens alimentares.
1.3. CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS
ALIMENTARES (NÃO PERECÍVEIS) E/OU PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA:
- Para constituição de Cabazes a distribuir
às famílias mais carenciadas da área
geográfica do Agrupamento no decurso do
mês de Novembro (parceria com a
Associação Sócio Caritativa de Caxarias).
1.4. II QUERMESSE SOLIDÁRIA
Apoiar a escola/famílias ao nível de
necessidades alimentares ou outras

OBJECTIVOS

- Mobilizar os alunos para uma intervenção activa na
sociedade, criando situações concretas do exercício
da cidadania. Campanha: “Que desperdício?!”

- Fomentar atitudes e valores que conduzam à
consciencialização da importância do ser humano, na
sua dimensão física, intelectual e ética.

- Criar espírito de ajuda, fraternidade, partilha e
amizade para com todos os povos e necessitados.

CALENDARIZAÇÃO
17 a 21 de Outubro

- Conhecer outras realidades sociais e humanas.






Prof. Paulo Marques
Prof. Ana Bernardino
alunos do Clube
Grupo SocioCaritativo de
Caxarias

PÚBLICOALVO

A definir

Alunos
voluntários
do Clube
Ao longo do ano

Dezembro

RECURSOS

Comunidade
escolar

Outubro/Novembro

- Estimular/Desenvolver a relação
Escola/Família/Comunidade, conforme as linhas
orientadora do Projecto Educativo do Agrupamento;

- Fomentar o espírito missionário e a fraternidade
universal.

DINAMIZADORES

fundamentais, através dos fundos
monetários do Clube.
1.5. VOLUNTARIADO
- Criar uma equipa de alunos atenta aos
colegas com dificuldades de integração, ou
que demonstrem isolamento.

1.6. RECOLHA / TROCA DE MANUAIS
- promover a troca e recolha de manuais
escolares usados no final do ano.

- Incutir a importância da colaboração com
programas e acções de solidariedade locais;

- Desenvolver na escola o espírito de partilha e
solidariedade para com aqueles que vivem ao nosso
lado de forma carente

- Contribuir para a realização de experiências
significativas, de modo a unir o saber ao saber/fazer.

3.º Período

2. Outras Parcerias
2.1. CAMPANHA DA CÁRITAS «10 MILHÕES DE
ESTRELAS PELA PAZ»
Venda de velas na quadra natalícia.
2.2. Ajuda à “Associação Portuguesa de
Apoio ao Bebé Prematuro” através
angariação de fundos com “manualidades”
– trabalhos manuais executados pelos
alunos.

2.3. Venda de Pirilampos
Recolha de donativos para ajuda da CERCI Fátima

1.º Período

Ao longo do ano

3º Período

