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UM DIA PELOS OUTROS 

3ª Edição 

 

Âmbito e Objetivos 

Um Dia pelos Outros visa ser um projeto de solidariedade social, que promoverá por um lado o 

apoio a pessoas carenciadas e por outro a responsabilidade social de cada aluno enquanto cidadão. 

Consistirá num dia de trabalho solidário, desenvolvendo atividades que serão gratificadas com 

donativos, sendo a verba recolhida canalizada para uma causa social.  

Paralelamente, este projeto irá promover a aproximação da população e das empresas locais com a 

comunidade escolar. Deste modo, os alunos terão igualmente a possibilidade de vivenciar uma 

experiência enriquecedora em contexto real de trabalho. 

 

Funcionamento e Competências 

1. Um Dia pelos Outros realizar-se-á ao longo do ano letivo 2017/2018. As atividades decorrerão 

em horário e dia oportuno, de acordo com o agendamento individual, sendo no entanto o seu 

planeamento estabelecido e acordado com as entidades competentes até dia 31 de Janeiro de 

2018. As atividades serão realizadas entre 1 de Fevereiro e 31 de Maio de 2018.  

2. O projeto tem como destinatários todos os alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade, podendo 

atuar individualmente ou em grupo (4 ou 5 alunos, turma, ano, etc.). 

3. Cada aluno deverá escolher o serviço voluntário a realizar junto duma organização (empresa ou 

instituição (p.e. serviço de mesa, secretariado, estafeta, limpezas, etc.), junto do círculo de 

amigos ou da família (p.e. jardinagem, trabalhos agrícolas ligeiros, pintura de um quarto, etc.), 

promover uma marcha solidária patrocinada ou outra ação criativa (p.e. uma feira aberta de 

compra e venda de toda espécie de objetos usados: livros, cd’s, roupas, sapatos, artigos de 

cozinha, equipamentos eletrónicos, bonecas…). 

4. O valor do donativo é estipulado previamente à realização da tarefa, tendo que o aluno 

concordar com o montante. 

5. A escolha da instituição de solidariedade, para onde é encaminhado o montante recolhido, é da 

responsabilidade dos alunos do ano, que angariarem o maior valor de donativos, podendo ser 

local, nacional ou mesmo internacional, desde que registada e reconhecida. Para o efeito cada 

aluno indicará duas organizações, sendo posteriormente escolhida a mais votada, havendo uma 

segunda volta em caso de empate. 

6. Os alunos deverão angariar a sua própria atividade de voluntariado sempre com o 

conhecimento e autorização dos pais ou encarregados de educação. 

7. A Associação de Pais compromete-se a divulgar o evento junto da comunidade local de forma a 

garantir um maior número de adesão ao projeto e dessa forma garantir um maio envolvimento 

da mesma com o projeto. 
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8. A Associação de Pais compromete-se a realizar a gestão financeira do projeto, assim como 

organizar o evento de fecho para demonstração de resultados. 

9. Os professores de Educação para a Cidadania responsabilizam-se pela coordenação, orientação 

e desenvolvimento do projeto e estabelecer a ligação com a Associação de Pais, sempre que 

necessário. 

10. Os Encarregados de Educação são responsáveis pela realização desta atividade. 

11. As organizações e os particulares participantes deverão fazer chegar através de e-mail 

(associacaopaispnova@gmail.com) ou via Facebook a tarefa que disponibilizam aos alunos, 

indicando: 

 Tarefa a realizar 

 Nº de alunos 

 Proposta de data e horário 

 Valor do donativo por aluno 

12. A Associação de Pais emite, sempre que solicitado, um recibo referente ao donativo entregue. 

 

Cronograma 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Novembro                                

Dezembro                                

Janeiro                                

Fevereiro                                                               

Março                                                               

Abril                                                               

Maio                                                               

Junho                                                               

                                

 
  Planeamento 

                         

 
  Execução 

                           

 
  Evento de encerramento e demonstração de resultados 

             

 

  

mailto:associacaopaispnova@gmail.com
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Um Dia pelos Outros 

3ª Edição 

- Ficha de Inscrição - 

Os intervenientes abaixo identificados participam no projeto solidário Um Dia pelos Outros, tendo 

conhecimento do seu Regulamento. 

Identificação do Aluno 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Ano _________          Turma _________          N.º _________ 

Identificação do Encarregado de Educação 

Nome _____________________________________________________________________________ 

N.º de BI/CC ____________     Contacto ____________     E-mail ______________________________ 

Identificação da Entidade Parceira (Organização ou particular) 

Entidade ___________________________________________________   NIF/NIPC ______________ 

Nome do Representante ______________________________________________________________ 

N.º de BI/CC ____________     Contacto ____________     E-mail ______________________________ 

Pretende recibo de donativo  Sim  Não 

Descrição da tarefa (Deverá ser igualmente indicado data e local para a realização da tarefa) 

 

Valor do donativo _________€  

 

_______________________________________, _____ de _________________ de 2018 

 

O aluno 
 
 

 

 Pela entidade parceira  O encarregado de educação 

 


