
O Direito à Educação deve ser para todos! 
 

Campanha de Recolha de Material Escolar  
 Projeto Curricular de Turma 6.ºF  

 
A ideia surgiu no âmbito do trabalho realizado da comemoração dos 70 anos da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, e da exploração do artigo 26.º - Direito à Educação. Os alunos refletiram sobre a 
importância da Educação no seu percurso e  sobre as vantagens e mais valias que traria para o seu futu-
ro. Mas também há crianças que não têm cadernos, lápis, cadeiras, manuais, mesas e nem escolas…  
Para tomar consciência de um problema, nada melhor do que um discurso na primeira pessoa, foi o que 
aconteceu, com a intervenção da nossa colega Alexandra Aguilar, que partilhou com os alunos, a sua 
experiência de ensino em Timor, relatando as dificuldades e condições em que se ensinava crianças ávi-
das por aprender, mesmo que tivessem que percorrer quilómetros a pé ou partilhar a cadeira onde se 
sentavam. 
Da teoria passamos à prática, contactamos a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD) – Estímulo, que tem vários projetos, de entre eles a recolha de material escolar diverso e a 
angariação de fundos para a ajuda de escolas em Moçambique. 
A turma 6.ºF abraçou este projeto de solidariedade, realizou cartazes, divulgou a campanha junto das 
outras turmas e neste momento está a realizar atividades para a angariação de verbas. 
Para contribuir podes trazer os seguintes materiais:  

 
Caderno pautado, quadriculado e liso   
 
Lápis, borracha, afia-lápis,  régua e esquadro   
 
Esferográfica, canetas de feltro, lápis de cor e estojo 
 
Caixa de giz, apagador, agrafador, agrafos e furador  
 
Bloco pautado / quadriculado e dossier A4 

Apoia esta causa!!! 
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 Dá a Mão a Moçambique! 

                       
             Campanha de recolha de produtos para ajudar as vítimas do Ciclone Idai 

 

Projeto Jovem Cientista, da aluna Ângela Nogueira, do 8.ºA  
 

  Com fortes chuvas e ventos com mais de 170 qui-
lómetros/ hora, o ciclone Idai devastou a província 
de Sofala, no centro de Moçambique, deixando a 
cidade da Beira transformada num imenso lago e 
provocando centenas de mortos e milhares de 
desalojados. Zimbabué e Maláui foram também 
atingidos por aquela que é considerada pela ONU a 
"pior tempestade de sempre no Hemisfério Sul". 
                                          Sic Notícias, 9 de abril 2019 
 

Podes entregar na Biblioteca da tua escola os 

seguintes produtos: 

 Sabonetes e Barras de sabão 

 Amukina (desinfetante para alimentos) 

 Gel desinfetante de mãos 

 Aquatabs (pastilhas purificantes de água) 

 Repelentes  

 Luvas descartáveis 

Com a ajuda da ONG 

Estímulo, o nosso agru-

pamento já enviou para 

Moçambique os produ-

tos recolhidos no final d o 

2.º período e 90 euros 

(resultado da venda de bijuteria oferecida por diferentes professo-

res).  No 3.º período vai continuar a campanha.  

Obrigada a todos os que participaram e à aluna Ângela Nogueira 

pelo seu empenho em prol desta causa 

Está atento e colabora! Podes fazer a diferença! 

 Dá a Mão a Moçambique! 
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