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Projeto Solidariedade+ 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
O projeto “Solidariedade +” assenta na premissa de que: 
“Não temos nas nossas mãos as soluções para todos os problemas do mundo, mas 
diante de todos os problemas do mundo temos as nossas mãos”. Friedrich Schiller 

 
A justificação para um projeto de “Solidariedade” é a que surge das linhas orientadoras 

da “Educação para a Cidadania”: 
 
“A constatação de que a Cidadania não se aprende simplesmente por processos 

retóricos, por ensino transmissivo, mas por processos vivenciais. 
A Cidadania deve estar embutida na própria cultura de escola – assente numa lógica de 

participação e de corresponsabilização. 
Promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva.” 

In, ENEC 

 

OBJETIVOS 
 

 
a) Refletir a respeito de “solidariedade” com o intuito de legitimá-la.  
b) Vivenciar a cidadania por meio da participação social para compreendê-la com o 
exercício de direitos e deveres sociais.  

c) Consciencializar a comunidade escolar, e sobretudo os alunos, para a necessidade do 
cuidado com o outro e a importância de se construir um mundo mais justo e fraterno.  

 
 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Ao longo do ano letivo, serão dinamizadas campanhas relacionadas com a recolha de 
bens não só os a serem doados pela comunidade escolar e por entidades exteriores à 

escola a pessoas necessitadas, mas também aqueles que proporcionarão o bem-estar 
animal.  
Realização de ações de solidariedade que se considerem oportunas e ajustadas. 

Serão mantidas parcerias com instituições de solidariedade social. 

 

RECURSOS 
 

 
Recursos humanos: professores, alunos, encarregados de educação, assistentes 
operacionais (comunidade educativa); responsáveis pelas entidades exteriores à 

escola; responsáveis pelas instituições de solidariedade social; os beneficiados das 
campanhas e ações de solidariedade. 

Material: o necessário para a divulgação das campanhas e ações de solidariedade. 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da implementação do projeto será feita, tendo em conta o nível de adesão 
de quem se disponibiliza para participar nas campanhas e ações de solidariedade e os 
níveis de satisfação dos beneficiados dessas mesmas campanhas e ações. 
 

 

 
A Coordenadora do Projeto 

 
 

Arminda Teixeira 
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