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Os estudantes irão pesquisar a necessidade de serviços para ajudar famílias em situação de sem-abrigo, e o quão difíceis 
são as soluções para este problema.
Os estudantes irão analisar as suas próprias crenças sobre a situação de sem-abrigo e a responsabilidade que todos temos 
para ajudar a encontrar soluções viáveis que ajudem famílias em necessidade.
Os estudantes irão criar materiais de publicidade e educativos que possam ser usados por abrigos ou bancos alimentares, 
aprendendo o que significa fazer “parte da solução” e trabalhar para mitigar a fome e a falta de abrigo em famílias e 
crianças da sua comunidade.

Dentro da comunidade, como é que as famílias em situação de sem-abrigo operam?
Que tipo de ajuda é necessária para resolver as dificuldades quotidianas que estas famílias enfrentam?

Os estudantes compreenderão a capacidade de influenciar positivamente a sua comunidade.
Os estudantes fortalecerão as suas capacidades de pesquisa.
Os estudantes trabalharão produtivamente como uma equipa.
Os estudantes irão desenvolver capacidades comunicativas orais e escritas, incluindo participar em discussões colaborativas, 
apresentar informação e argumentar um ponto de vista. Serão também capazes de integrar análise quantitativa com análise
qualitativa.

Relação com o currículo escolar 

Capacidades escritas

Produzir textos claros e coerentes nos quais o desenvolvimento, organização e estilo são adequados ao propósito, à tarefa e 
à audiência em causa.
Conduzir projectos de pesquisa mais curtos e sustentáveis para responder a uma questão (incluindo questões geradas pelos 
próprios alunos) ou para resolver um problema. Reduzir ou aumentar a questão, quando apropriado; sintetizar diferentes 
fontes dum tema específico; demonstrar compreensão pelo tema sob investigação. 
AglomeAglomerar informação revelante de diferentes fontes (sejam elas físicas ou digitais), usando pesquisas avanças de forma 
eficaz; compreender a importância de cada fonte para responder à(s) questão(ões) colocada(s); integrar informação no 
texto de forma selectiva, permitindo um fluxo nas ideias, evitando o plágio e seguindo as regras de citação adequadas.

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. 
Usar de forma estUsar de forma estratégica as plataformas sociais (e.g. elementos textuais, gráficos, auditivos, visuais e interactivos) em 
apresentações, para aumentar a compreensão das descobertas e do seu racicínio, aumentando assim o interesse do público.

Resultados

Questões essenciais para os estudantes

Objectivos



Os estudantes irão pesquisar sobre a situação de sem-abrigo na comunidade e preparar apresentações para aumentar a 
consciencialização e compreensão das questões complexas envolvidas nesta problemática e as pessoas que afectam.

Organize a turma em grupos e dê-lhes um pedaço grande de papel ou cartolina e marcadores. A cada um dos grupos dê uma 
questão sobre o tópico. Sugestões incluem:

Peça aos grupos que escrevam ou desenhem as suas respostas no papel. Depois, que apresentem as respostas à turma e 
pendurem os cartazes pela sala.
Pergunte aos estudantes quantas pessoas eles imaginam que estão em situação de sem-abrigo na comunidade. E quantas no 
concelho? E no páis? Qual a percentagem destes indivíduos que serão famílias? Qual a percentagem destes serão crianças?
Depois dos estudantes terem oportunidade de partilhar os seus pensamentos e ideias, refira os factos relativos à sua 
comunidade e concelho. Quão aproximados estavam os alunos dos verdadeiros números? Como é que eles se sentem em 
relação à realidade dos números apresentados?
Apresente o projecto de pesquisa nas aulas de “Criar Compaixão” e arApresente o projecto de pesquisa nas aulas de “Criar Compaixão” e arranje outra(s) instituição(ões) que esteja(m) 
itressada(s) em participar no projecto.

Quais são os estereótipos que a sociedade tem sobre esta questão?
Que tipo de pessoas imaginas quando pensas numa pessoa em situação de sem-abrigo?
Que recursos existem na comunidade para famílias em situação de sem-abrigo?
O que sabes sobre políticas públicas ou leis que tenham impacto nas pessoas em situação de sem-abrigo?

Criar conhecimento (aproximadamente um período de aula)

Aulas

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.

Termos de vocabulário
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Contactar um abrigo para famílias sem residência fixa para apresentar a intenção da turma de investigar o problema da 
situação de sem-abrigo. Representantes do abrigo devem estar disponíveis para ajudar com o projecto. Muitas organizações 
possibilitam materiais educacionais e de publicidade.

Grandes pedaços de papel ou cartolina.
Marcadores.
Material informativo sobre situação de sem-abrigo na área geográfica.

Materiais

Ligações com a comunidade



Imaginando-te como progenitor nesta situação, de que forma irias providenciar uma educação consistente 
para os teus filhos? Eles precisam de mudar de escola frequentemente? Como é que dás uma morada à nova 
escola? Como é que arranjas transporte para as crianças? Como é que obténs os materiais básicos para 
projectos especiais ou um lugar para eles fazerem os trabalhos-de-casa e estudarem? Como é que lhes dás 
roupa lavada? Como é que as leis em relação à escolaridade obrigatória influenciam a vossa situação?
Como comunidade, de que forma ajudam famílias nas necessidades acima retratadas? Como é que 
asseguasseguram que os estudantes em situação de não-residência fixa conseguem acompanhar os restantes 
colegas? Como é que asseguram que estes estudantes continuam na escola?

Como progenitor nesta situação, de que forma arranjarias fundos para providenciar fraldas suficientes para 
um bebé de 9 meses (cerca de oito fraldas por dia)? Que recursos governamentais existem e quantas fraldas 
por dia/mês são providenciadas? O que se faz no caso do bebé ficar com assaduras?  E que outras ajudas 
existem, na área geográfica? Existem apoios de fraldas no abrigo? E em relação a creches, enquanto os 
adultos na família estão a trabalhar? 
Como comunidade, de que forma ajudam famílias a ter fraldas e necessidades básicas em falta? Como é que 
ajudam as famílias a manter os seus bebés saudáveis?

Como progenitor nesta situação, de que forma providencias comida saudável para todos os membros da 
família? Onde é que guardas a comida e preparas a comida, se não tens residência fixa? Quão acessíveis são 
as mercearias dos abrigos? Que tipo de comidas são facilmente acedidas, nas imediações do abrigo e de 
alojamento governamental? Concretamente, quantas refeições serão providenciadas por instituições ou 
subsidios governamentais para uma família de quatro elementos?
Como comunidade, de que forma é que mantêm estas famílias alimentadas de forma saudáComo comunidade, de que forma é que mantêm estas famílias alimentadas de forma saudável? Como é que 
providenciam refeições para crianças, quando não estão na escola? Como é que encorajam, e tornam 
acessível, comida saudável?

Como progenitor nesta situação à procura de emprego, onde é que encontras vagas de emprego? Como é 
que manténs a tua roupa limpa e higiene pessoal? Como é que arranjas forma de ter o teu CV escrito ou 
impresso e distribuído a potenciais empregadores? O que usas como morada? Como é que potenciais 
empregadores te contactam? Como é que te deslocas até entrevistas de emprego? Onde é que ficam os teus 
filhos enquanto estás na entrevista? Que tipo de legislação existe para ajudar pais sem emprego, numa 
situação de não-residência fixa?
Como comunidade, como é que podemos ajudar adultos a manter os seus empregos? Como é que damos Como comunidade, como é que podemos ajudar adultos a manter os seus empregos? Como é que damos 
acesso a oportunidades de emprego? Como é que apoiamos no processo de entrevista?
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Criar compaixão (aproximadamente quatro a seis períodos de aula)
Os estudantes são desafiados a pesquisar e resolver um dos vários problemas enfrentados por famílias sem residência fixa. 
Eles irão criar uma solução a partir da perspectiva da família e a partir da perspectiva da comunidade. Algumas situações-
-exemplo estão aqui, mas certifique-se que discutem com as instituições com que vão trabalhar (o banco alimentar ou o 
abrigo) quais os desafios locais. concentrar os estudantes a reflectir sobre a mesma família pode ajudar. Uma família 
composta, por exemplo, por uma mãe, um pai, uma criança de 8 anos e um bebé de 9 meses.
Este é um projecto excelente para os alunos trabalharem em equipas de 3 ou 4, com cada equipa a trabalhar um tópico.
Há várias formas dos alunos apresentarem em aula as suas descobertas. Deixe-os ser criativos com as apresentações. 
Exemplos de reflexão sobre os temas incluem:



Ideias adicionais de acções

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.
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.
EscreEscreva 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.

Crie um espaço de debate entre a turma e um representante do abrigo para encontrar soluções para um problema (dos 
vários) encontrado por famílias em situação de sem-abrigo.
Procure formas de tornar abrigos e bancos alimentares mais acessíveis a pessoas com diferentes capaciddades/incapacidades 
e desafios físicos.

Flexibilidade para alterações

Não é só agora que encontramos programas de ajuda social. Selecciona um foco (por exemplo, ajuda ao desemprego, apoio à 
educação pública, segurança alimentar ...) e relaciona os programas implementados antigamente com os programas que 
existem hoje em dia.
Como é que as tuas atitudes e opiniões sobre pessoas que têm dificuldades financeiras e que se encontram em situação de 
sem-abrigo mudou, ao longo deste projecto?
Que outras ideias tens que podem ajudar os que mais precisam? Como é que implementarias essas ideias? Que recursos 
existem na comunidade que possam estar disponíveis para ajudar a implementar esses planos?

Perguntas de reflexão para os alunos
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ATENÇÃO: Não permita que os alunos partam de pressupostos que não consigam corroborar. Por exemplo, é possível obter 
fraldas, artigos de higiene feminina, material escolar em abrigos? Esses recursos estão disponíveis na comunidade? 
Não permita também que os alunos assumam que toda a gente tem um carro para se movimentar.

Agir (aproximadamente duas a quatro semanas)
Criar dispositivos de exposição para a escola e a comunidade, mostrando as dificuldades por que estas famílias passam. Além 
destas dificuldades, os alunos devem focar-se nas soluções. Forneçam informação sobre onde as famílias podem ir procurar 
ajuda e como outros podem influenciar políticas públicas que tornem as soluções mais acessíveis.
Encoraje os alunos a ser criativos nas apresentações e permita que usem diferentes plataformas de comunicação como forma 
de partilhar as ideias aos outros.
O projecto O projecto Roots & Shoots deve terminar num dia em que os estudantes façam uma exposição dos seus trabalhos num 
evento com pais, responsáveis de educação, professores, directores e coordenadores da escola, representantes dos abrigos 
locais e membros da comunidade. Ponderem convidar a media local às apresentações.

Crie uma angariação de comida e/ou diferentes artigos para um abrigo local.
Que projectos ou angariações poderiam ser tornados regulares, de forma a colmatar as necessidades de pessoas em situação 
de sem-abrigo na comunidade?
Como é que as ideias dos estudantes para soluções podem ser postas em prática?

Actividades extra
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Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.

Este é uma excelente oportunidade para os alunos mostrarem as suas capacidades de resolução de problemas e criatividade.
Encoraje-os a focarem-se na criação de soluções viáveis e exequíveis para os problemas enfrentados por famílias em situação de 
sem-abrigo.

Envolvimento familiar

Criação de portfolio


