
Fazer uma distribuição de alimentos angariados.
Fazer uma distribuição de roupa angariada.
Angariar fraldas, toalhitas e artigos de higiene feminina.
Angariar material escolar.
Angariar material de artes.

Os estudantes compreenderão a capacidade de influenciar positivamente a vida de pessoas em situação de pobreza.
Os estudantes irão desenvolver uma compreensão pelas razões que levam as famílias e os indivíduos a ficar sem casa.
Os estudantes irão desenvolver capacidades comunicativas orais e escritas, incluindo participar em discussões colaborativas, 
apresentar informação e argumentar um ponto de vista.

PESSOAS (exemplo de projecto)
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Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

Contactar um abrigo para famílias sem residência fixa para apresentar a intenção da turma de fazer um banco alimentar e/ou 
de necessidades básicas. Um representante do abrigo deve estar disponível para ajudar no projecto. Várias organizações 
terão materiais educacionais relativamente ao problema e também materiais de marketing/publicidade.
Ideias gerais sobre ajudar famílias e crianças nessa situação:

Os estudantes irão mapear a comunidade para compreender que os bancos alimentares necessitam de apoio. 
Os estudantes irão examinar as razões pelas quais os bancos alimentares e os abrigos são necessários e reflectir sobre as 
suas convicções e crenças sobre famílias e pessoas necessitadas.
O projecto vai ajudar os estudantes a reconhecer a necessidade de serviços que apoiem as famílias com dificuldades a obter 
as necessidades básicas, como comida e abrigo.
Os estudantes irão conduzir uma campanha paOs estudantes irão conduzir uma campanha para criar um banco de alimentação/itens de necessidade básica, aprendendo 
assim a fazer “parte da solução” e trabalhar para ajudar a acabar com a fome ou situações de sem-abrigo na comunidade.

Depois de alguma reflexão e discussão, quão exactas eram as tuas percepções iniciais sobre pessoas sem-abrigo?
Qual é a tua responsabilidade pessoal de ajudar pessoas que precisam?

Ligações com a comunidade

Questões essenciais para os estudantes

Relação com o currículo escolar 

Resultados

Objectivos

Capacidades escritas

Escrever textos argumentativos que sejam capazes de suportar opiniões, de forma lógica e com recurso a exemplos que 
suportem o mesmo. 
Escrever textos informativos/explicativos que explorem um tópico, sendo capazes de expôr ideias, conceitos e 
informações, através de selecção, organização e análise de conteúdo relevante.

Capacidades orais

Ser capaz de entrar em discussões colaborativas (um-para-um, em grupos, lideradas pelo/a professor/a) com diversos 
colegas sobre diferentes tópicos, textos ou artigos. Podendo assim ganhar capacidade de expressar ideias próprias e 
contribuir para as ideias colectivas geradas em discussão.
Apresentar evidências e descobertas, sequenciar ideias logicamente e usando descrições pertinentes, factos e detalhes para 
acentuar as ideias mais importantes. Trabalhar capacidades como contacto visual, com volume e articulação adequados. 



Cadernos para diários individuais;
Materiais educativos sobre a problemática de sem-abrigo;
Materiais para fazer cartazes informativos;
Papel/Cartolina grande para tabela com as colunas “Sabemos”, “Queremos Saber”, “Prevemos”, “Aprendemos” (S / QS / P  / A)

Os alunos irão aprender sobre problemas gerados pela falta de abrigo e pela pobreza e criarão, em conjunto com colegas e 
adultos, uma angariação de alimento/bens para um abrigo local.

Escrever num diário é uma forma muito eficaz para os estudantes reflectirem sobre os seus sentimentos e pensamentos. Ao 
focar na escrita de diário durante o projecto, os estudantes poderão processar as suas crenças sobre a situação de sem-abrigo 
sem qualquer censura. Durante o projecto, encoraje os alunos a reflectirem sobre a parte pessoal deste problema social, para 
que escrevam de forma livre regularmente. Estes diários devem ser pessoais e privados. Os tópicos sugeridos incluem:

Desenvolver uma tabela “S / QS / P / A” focada na situação de sem-abrigo. Pergunte aos estudantes o que eles imaginam 
saber sobre o assunto, o que eles pensam sobre o tema e as ideias sobre as quais têm que aprender mais. Mantenha a tabela 
na sala durante o projecto.
Estudem a informação dada pelo abrigo com o qual estarão a trabalhar ou de sites previamente seleccionados pelo professor.
PPeça a um representante do abrigo para visitar a turma e falar sobre o trabalho levado a cabo pelo abrigo e as pessoas que 
este serve. Alguns abrigos podem ter casos-de-estudo como parte do seu material de marketing, que poderão ser recursos 
importantes para os alunos compreenderem o lado “humano” da situação de sem-abrigo
Apresente o projecto à turma e peça-lhes para colaborarem numa chuva-de-ideias.

Para onde irias se a tua família perdesse a vossa casa?
Como é que te sentes quando amigos teus te revelam que as suas famílias têm problemas financeiros?
Como é que te sentes quando os teus pais/encarregados expressam as suas preocupações financeiras?
O que podem levar uma família a ficar sem casa?
Como é que seria não ter um abrigo?
Se tu estivesses em situação de sem-abrigo, como é que irias obter comida e onde é que farias as tuas refeições?
Como é que te manterias quente?Como é que te manterias quente?
O que é que usarias para te transportar? Como chegarias à escola? Como os teus cuidadores chegariam ao trabalho?
O que é que farias para te divertir?
Como é que te manterias em contacto com os teus amigos?

Materiais
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Sem-abrigo - Pessoa que se encontra numa situação em que não tem casa ou um local de residência fixo. Pessoas sem casa 
referidas como um grupo.
Abrigo - Algo que dá protecção; por exemplo do calor, do frio, da chuva. Em relação às pessoas, é um local que dá casa 
temporária a pessoas que se encontram numa situação de não terem um local de residência fixa.
Pobreza - A condição de ser pobre, uma condição que não permite que a pessoa adquira as necessidades para viver uma 
vida segura, saudável e confortável.
Limiar da pobreza - Rendimento abaixo do qual não é possível que uma pessoa viva de forma saudável, segura e 
confortáconfortável.
Segurança alimentar - Outro termo oficial, usado especificamente para referir o acesso dum indivíduo ou duma família a 
comida. Diz-se que uma casa vive em segurança alimentar quando os membros não passam fome ou não estão em perigo de 
inanição. As Nações Unidas reportam que, mudialmente, aproximadamente 852 milhões de pessoas passam fome devido a 
pobreza extrema.

Criar conhecimento (aproximadamente um a dois períodos de aula)

Criar compaixão (aproximadamente 10 - 15 minutos por dia durante o projecto)

Aulas

Termos de vocabulário



Ideias adicionais de acções

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com
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Agir (aproximadamente dois a quatro períodos de aula, dependendo do projecto e da publicação dos livros)

Ao trabalho! Criem uma angariação de alimentos ou bens para um abrigo que beneficie famílias em situação de sem-abrigo.
Juntamente com um representante do abrigo e os estudantes, façam uma chuva-de-ideias de itens que os alunos podem 
angariar para ajudar. Podem optar por focar-se em comida (enlatados, alimentos secos, etc) ou em bens necessários no 
quotidiano (roupa, roupa de cama, artigos para bebé, actividades para crianças, artigos de higiene feminina, etc).
Trabalhando com os alunos, determine:

Peça aos alunos para criar cartazes e panfletos informativos para que a comunidade esteja a par do projecto.
Peça-lhes que decorem as caixas de angariação, incluindo informações sobre o local para onde serão enviados os produtos no 
fim do projecto.
Aborde negócios locais, sugerindo como poderão ajudar o projecto.
Contacte os canais de media para que estejam a par, incluindo do evento de fim do projecto.
Depois dos estudantes terem terminado a angariação, completem a tabela “S / QS / P / A”. O que é que os alunos 
aprendeaprenderam e como é que as suas percepções iniciais sobre a problemática mudaram?

Existem actualmente questões legislativas a serem debatidas na comunidade que teriam impacto na vida de pessoas em 
situação de sem abrigo? Porque é que a comunidade estaria a favor ou contra essas medidas legislativas?
Há outros projectos que ajudam estas pessoas, nos quais possas estar interessado? Como é que poderias ser útil a esses 
projectos?

Ao trabalhar com um abrigo, comprometa-se a ajudar uma família durante um ano escolar. Quais são as necessidades 
específicas da família? A família tem crianças? Se sim, seria possível para a turma organizar-se e poder oferecer presentes às 
crianças nos aniversários e festividades? As crianças precisam de materiais escolares, roupa ou calçado mais específico (para 
o frio, por exemplo)?
Procure políticas públicas na comunidade que tenham um impacto nesta problemática. Existem políticas que estão a ser Procure políticas públicas na comunidade que tenham um impacto nesta problemática. Existem políticas que estão a ser 
postas em prática para reduzir o número de pessoas em situação de sem-abrigo? Quais são os detalhes dessas políticas? Os 
alunos crêem que estas irão funcionar? Porquê? Ou porque não? 

Permita aos estudantes inúmeras formas de expressar os seus sentimentos sobre a situação de sem-abrigo.
Junte-se a uma outra turma ou ano de escolaridade para ajudar na angariação de fundos.

Inicie uma horta na escola, ou trabalhe com um jardim comunitário, para plantar vegetais orgânicos que poderão ser doados 
a um banco alimentar ou abrigo.

A duração da angariação.
Como é que os artigos vão ser colectados. Por exemplo, enlatados serão angariados na sala de aula ou na entrada 
da escola? Irão colocar caixas de angariação em negócios locais perto da escola, também?
A data de celebração do evento. Isto poderá ser feito no último dia da angariação, ou logo após o últido dia, depois 
dos alunos contabilizarem o que foi angariado e estimarem quantas pessoas terão ajudado.
A logística da celebA logística da celebração. Por exemplo, quer que os estudantes entreguem os artigos que angariaram em pessoa, ou 
prefere que um representante do abrigo vá até à escola para aceitar a doação?

Actividades extra

Perguntas de reflexão para os alunos

Flexibilidade para alterações



Organize uma feira de Comércio Justo na escola, para promover salários justos e educação em países em desenvolvimento. 
(Pode encontrar alguns exemplos em projectos como Bead for life em www.beadforlife.org ou SERRV em www.serrv.org)
Organize uma caminhada para angariar fundos para ajudar abrigos.
Procure museus ou galerias que estejam interessados em fazer exposições focadas nas temáticas da pobreza ou sem-abrigo.
Visite uma cozinha comunitária ou abrigo e voluntarie-se para servir uma refeição.
Escreva aos representantes locais sobre os problemas que estão a afectar famílias com rendimentos baixos (ou mesmo em si-
tuação de sem-abrigo) na sua comunidade.
Procure quais as regiões e localidades com maiores e menores taxas de pobreza. Quais são os factores que contribuem para 
estes números?
Desenvolva um orçamento de pobreza. Como é que a tua vida seria se estivesses a viver no limiar da pobreza?
Procure de que forma é muitas crianças estão a viver em pobreza na tua cidade. E na tua localidade? E no teu país?

Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.
Peça aos alunos para fazerem uma “refeição de agradecimento” para os seus pais ou cuidadores. Peça aos estudantes para 
planearem uma refeição usando o tipo de alimentos que foram colectados na angariação ou comida que é distribuída por 
bancos alimentares.

Envolvimento familiar

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com
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