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2017/2018

Eu também posso ajudar!
“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”
Franz Kafka

A O LETIVO 2017/2018

Introdução/Fundamentação

“ A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo próprio,
constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de
responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação a
características e recursos da escola e à solicitação e apoios da comunidade em que se
insere” (decreto – lei nº 43/89, de 3 de fevereiro).

Para o Projeto Educativo do ano letivo 2017/2018 escolhemos o tema “ ós e os
Outros”. É um projecto que está direcionado para a comunidade e todas as interacções
que daí advenham. Este “Outros” aqui significa os colegas da sala nas mais variadas
interacções que existem, pode significar a família, com quem estamos e nos
relacionamos directa e diariamente, e outras culturas e comunidades além fronteiras.
“Nós e os Outros” tem por objectivo principal promover a solidariedade e o
voluntariado junto da comunidade. Visa desenvolver redes de apoio tendo por base a
importância da convivência solidária. Sendo a solidariedade um princípio básico do
viver em sociedade, é necessária a cooperação entre todos.
Neste sentido surge a necessidade de trabalhar a solidariedade na escola e sala
de aula, sendo a escola um espaço importante, onde se devem orientar alunos a discernir
direitos e deveres, vivenciando-os.
Espera-se que a realização deste projeto possa contribuir de forma sensível para
a ajuda ao próximo.

Objectivo Geral
Vivenciar a cidadania por meio da participação social e ético-moral para
compreendê-la com o exercício de direitos e deveres sociais.

Objectivos específicos
1.

- Promover a solidariedade e o voluntariado junto dos alunos;

2.

- Fomentar a inter-ajuda, a cooperação;

3.

- Despertar para os valores da Liberdade, Responsabilidade, Solidariedade,
Justiça e Cidadania;

4.

- Promover o respeito pelo outro;

5.

- Promover valores sociais e éticos;

6.

- Contribuir para a educação dos jovens relativamente aos seus direitos e
deveres;

7.

- Sensibilizar a população para uma sociedade justa, coesa e solidária.

Contribuição para o Projecto Educativo

Desenvolver competências de cidadania activa, promotoras do desenvolvimento de
capacidades do pensamento crítico e autónomo e da participação activa dos alunos em
acções concretas da comunidade em domínios como a educação para os direitos
humanos e educação para a solidariedade.
Divulgar junto da Comunidade Educativa o trabalho realizado pelos alunos.

Diagnóstico

Para identificar quais as reais necessidades da comunidade escolar que receberá a ação
voluntária nas ilhas de S. Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde, foram estabelecidos
os primeiros contactos, quer telefónicos, quer por email, com entidades locais. A partir
desta primeira análise foi possível identificar quais serão as ações, os recursos
necessários, o tempo previsto, as ferramentas e os meios para a implantação do projeto.
Concluiu-se que se trata de uma comunidade carenciada a vários níveis, material escolar
e didático, brinquedos, vestuário e calçado, entre outros.

Equipa Dinamizadora

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: Carla Pinguicha; Eduardo
Carrão
Departamento de Línguas: Cristina Nanita; Célia Rolhas
Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Júlia Mira

Público Alvo

Comunidade do Mindelo, na ilha de S. Vicente, e Paúl, na ilha de Santo Antão, em
Cabo Verde.

Divulgação

- De forma a dar visibilidade e a envolver a comunidade com o desenvolvimento do
projeto, a divulgação do mesmo será feita através de:
. afixação de cartazes; publicação na página da escola; notícia no Linhas de Elvas;
no jornal escolar “O Aqueduto” e na rádio Elvas.
.envolvimento dos Directores de Turma na divulgação desta iniciativa aos alunos e
Encarregados de Educação.
- Será realizada uma reportagem sobre o decorrer das atividades no terreno.

Parceria

Tratando-se de um projecto internacional, envolvendo uma logística alargada,
procurámos parcerias diversificadas, de forma a responder às necessidades:
- Diocese de Évora;
- Azeite Galo;
- Transinsular;
- Delta Cafés;
- Agnipapel;
- Lufipapel;
- Irmãs do Sagrado Coração de Maria;
- Delegação do Ministério de Educação de Cabo Verde, em Santo Antão;
- Escola Secundária Januário Leite, Paúl, Santo Antão;
- Câmara Municipal de Elvas;
- Escola Secundária D. Sancho;
- Porto Editora.
(entre outros)

Plano de ação

Projeto terá as seguintes fases:
1ª FASE: Apresentação/divulgação; (SET/OUT)
2ª FASE: Constituição de uma bolsa de voluntários; (SET/OUT)

3ª FASE: Angariação de parceiros; (OUT/MAR)
4ª FASE: Recolha de Material; (OUT/JUL)
5ª FASE: Envio do Material para Cabo Verde (AGO/SET)
6ª FASE: Entrega do Material, pela equipa dinamizadora, em Cabo Verde
(SET)
7ª FASE: Avaliação do projeto SET/OUT

Avaliação do Projecto

- Reuniões periódica para avaliação e auto-avaliação do trabalho desenvolvido;
- Elaboração de um relatório crítico dos resultados do projecto e grau de concretização
dos objectivos.
- Elaboração de uma reportagem sobre a entrega do material em Cabo Verde.
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