Make-A-Wish Vai À Escola 2018/2019
Caros colegas / DT!
O Agrupamento vai participar no Programa Make-A-Wish Vai À Escola 2018/2019!
A Fundação Make-A-Wish® Portugal, reconhecida como IPSS desde 2009, tem como missão realizar os desejos
de crianças e jovens, dos 3 aos 18 anos, em todo o território nacional, que sofrem de doenças que colocam
em risco a sua vida, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.
O Programa Make-A-Wish tem como principal objetivo envolver a comunidade escolar e local com a missão
da Make-A-Wish, sensibilizando para a importância da solidariedade, da responsabilidade social e espírito de
voluntariado nos mais jovens, sendo uma componente que os acompanhe ao longo da sua formação pessoal e
profissional.
Neste momento, está a ser dinamizado o 6.º Concurso de Decoração de Natal que consiste na seleção e
reconhecimento da decoração mais criativa e original, usando as estrelas de natal Make-A-Wish.
Todos os anos, as estrelas de Natal tornam-se o símbolo da campanha de Natal Make-A-Wish e funcionam
simultaneamente como objeto de decoração e de apoio para a realização de desejos de crianças e jovens
Make-A-Wish. Cada estrela corresponde a um donativo de 1€.
Convidamos todo a comunidade escolar a fazer parte desta atividade, através da cedência de um
donativo para a aquisição da(s) estrela(s) de Natal Make-A-Wish, que posteriormente será personalizada
com uma mensagem solidária e, em conjunto com a Escola, será definido um plano de decoração.
Todos os donativos revertem integralmente a favor da realização do desejo de crianças e jovens gravemente
doentes, não havendo mínimo a ser doado toda a ajuda será bem-vinda.
Após a atividade e recolha dos donativos, a Make-A-Wish Portugal partilhará com todas as Escolas que
participaram os desejos que ajudaram a ser realizadas graças ao envolvimento de todos.

Contamos com a vossa colaboração!!!
1.º Cada elemento da comunidade escolar e educativa adquire a sua estrela, em troca do donativo de 1€ e
recebe o seu autocolante;
2.º Deve personalizar a sua estrela para a poder identificar na decoração da Escola e, quando desmontarem a
decoração, poder ficar com a mesma; (Sugestão: este trabalho pode ser realizado em casa, com a
educadora /professora titular e nos 2.º e 3.º ciclos em OE/AE/ED com o DT, …)

A equipa organizadora,
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