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Este projeto nasceu alicerçado na firme convicção de que é fundamental que as Escolas 

comecem a sensibilizar os seus alunos para o problema da solidariedade social e para o 

desenvolvimento do espírito voluntário e solidário entre os estudantes. Deste modo, pensamos 

ser necessário promover atividades que façam os jovens sentirem-se úteis à sociedade sentindo-

se cidadãos de plenos direitos e deveres.  As redes de solidariedade constituem-se mais do que 

uma forma de sobrevivência da espécie humana, uma estratégia alternativa de inserção e 

combate à exclusão social e, consequentemente, de participação coletiva na construção de uma 

sociedade mais justa e equilibrada.  

Este projeto propõe promover o voluntariado jovem entre os estudantes, e a sensibilidade para 

a participação cívica nas causas sociais; Desenvolver a solidariedade para com os outros e os 

mais desfavorecidos; Desenvolver a criatividade e o espírito crítico bem como  competências TIC 

e línguas estrangeiras; Conhecer e contatar com a realidade social; Estabelecer parcerias e redes 

de comunicação solidária abrindo a Escola ao meio e vice-versa; Ajudar causas sociais e outras 

e ainda promover ações de sensibilização temáticas  e ações de formação.   

É um projeto muito aberto sobre a solidariedade social que assenta num trabalho de parcerias 

com instituições sociais relacionadas com a área social (Cruz Vermelha Portuguesa - Banco 

Alimentar Contra a Fome - Liga Portuguesa Contra o Cancro - CPCJ de Sardoal - Missão 

Continente/Missão Sorriso - Sardoal CLDS 4) 

As atividades são desenvolvidas por alunos, entre o 5º ano e 12º ano, e professores que reúnem 

regularmente para definir estratégias e planearem metodologias.  

A maioria das atividades de voluntariado realiza-se ao sábado no Sardoal ou nas Instituições 

Parceiras vizinhas, segundo uma escala de serviço pré-definida.  

As disciplinas de História, Ciência Naturais, Biologia/Geologia, Geografia, Inglês, Educação Física 

e TIC estão envolvidas neste projeto.   

 


