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1 - Objetivos 

O Projeto “DAR E RECEBER” que tem vindo a ser desenvolvido no Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes desde 2009, consiste numa prática de voluntariado que pretende fazer crescer 

na comunidade escolar o espírito de interajuda e solidariedade, preparando os jovens, para 

uma cidadania ativa, baseada nos afetos. 

Através de diversas ações, com base no trabalho colaborativo envolvendo os vários agentes 

educativos e os vários saberes, sempre numa atitude de interdisciplinaridade, tem-se 

promovido o desenvolvimento de um conjunto de práticas no sentido de implementar a 

cultura do voluntariado na comunidade escolar, alargada ao meio envolvente. 

Desta forma, os principais objetivos do projeto são:  

 Cativar os jovens para ações de voluntariado e sensibiliza-los para a sua importância;  

 Incutir nos alunos atitudes de solidariedade, fraternidade e educação para os valores; 

 Enriquecer o processo de ensino aprendizagem, estimulando discussões sobre valores 

como a ética e a cidadania; 

 Combater a exclusão socioeconómica;  

 Desenvolver as competências sociais; 

 Promover o desenvolvimento global e harmonioso da comunidade escolar; 

 Despertar na comunidade escolar a afetividade. 

 

2 – Pertinência do projeto 

Devido às caraterísticas da comunidade escolar onde se insere o projeto - a qual se 

descreverá adiante - o trabalho desenvolvido pelos diversos agentes educativos tem um papel 

de relevo na socialização dos jovens, colmatando frequentemente as lacunas evidenciadas 

pela ação familiar, pelo que se justifica um trabalho intensivo de dinamização de 

comportamentos positivos que contribuam para a formação do jovem como cidadão 

responsável e interveniente. Estes propósitos assentam nas três grandes áreas de intervenção 

do Projeto Educativo a saber: respeito pela diferença, sustentabilidade educativa e 

humanização dos espaços. 
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3- Caraterísticas do espaço físico e humano onde se desenvolve o projeto 

      3.1 - O espaço físico 

O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes situa-se na Amadora, tem como sede a escola EB 2.3 

Cardoso Lopes e é constituído por:  

- Um jardim-de-infância: JI do Cerrado da Bica;  

- Uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, com Jardim de Infância: EB1/JI da Mina;  

- Uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, com Jardim de Infância e Creche: EB1/JI/Creche 

Aprígio Gomes;  

- Uma escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico: EB 2, 3, Cardoso Lopes. 

  Ao nível da gestão de discentes, agrega ainda três estabelecimentos de ensino da rede 

particular: Externato “O Viveirinho”, Externato Nª Sr.ª da Paz e Externato Anjo da Guarda. 

 

      3.2 - População escolar 

A população escolar é heterogénea do ponto de vista social, económico e cultural. 

Preponderando, no entanto, um nível económico e cultural baixo. Abrange alunos residentes 

no Bairro de Santa Filomena, aglomerado residencial sem infraestruturas planificadas, onde 

as condições de vida são precárias e os problemas económicos se combinam com questões de 

ordem social e cultural, levando a desajustamentos que dificultam uma normal socialização 

dos mais jovens. A Escola recebe igualmente alunos de outros bairros envolventes, os quais 

obedecem já a padrões normalizados de urbanização e de onde provêm crianças de diferentes 

níveis socioeconómicos e culturais, prevalecendo o nível médio-baixo. Quanto às 

nacionalidades dos alunos, predominam os portugueses, contando-se mais quinze 

nacionalidades, sendo a cabo-verdiana a mais representativa.  

 

      3.3 – Público-alvo  

O projeto de voluntariado em questão tem sido desenvolvido a partir da Escola sede do 

Agrupamento, a Escola de Ensino Básico 2.3. Cardoso Lopes, mas tem envolvido toda a 

comunidade escolar, assim como sujeitos singulares e instituições da comunidade que a 

rodeia. O Agrupamento conta com cerca de 1270 alunos, abrangendo crianças que frequentam 

níveis de ensino do pré-escolar ao 3º ciclo do ensino Básico. Asseguram o funcionamento dos 

Estabelecimentos cerca de 100 agentes educativos.   

No entanto, a formação direta e específica para os valores do voluntariado e as ações no 

terreno envolvem os alunos de 2º e 3º ciclo da Escola Sede, que são neste momento 485. Os 
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agentes educativos mais envolvidos na dinamização de projetos de voluntariado são a 

Animadora Sociocultural, o Técnico Superior de Serviço Social, a Psicóloga Escolar e a 

Professora Bibliotecária. A restante comunidade educativa encontra-se numa situação não só 

de colaboração com os jovens voluntários mas também como recetora dos resultados do 

trabalho efetuado. O projeto pretende afirmar-se e desenvolver-se através do exemplo dado 

pelas intervenções dos jovens voluntários. 

 

4 - Ações no terreno 

Este projeto de voluntariado tem envolvido diversas ações no terreno, desenvolvidas ao 

longo do ano letivo e tendo muitas vezes em consideração datas festivas. 

A salientar as seguintes ações: 

 Cabaz de Natal – No mês de novembro é divulgado, na comunidade escolar, um pedido de 

produtos alimentares com o objetivo de compor cabazes para oferta na época natalícia. 

Os cabazes obtidos são entregues a alunos sinalizados pelo assistente social e que 

apresentem um perfil socioeconómico e psicológico ideal para a receção dos mesmos. A 

entrega é feita como um prémio sorteado, valorizando atitudes e valores, de forma a não 

ferir suscetibilidades e a não denunciar fragilidades económicas; 

 Recolha de brinquedos e livros infantis – Igualmente é divulgado um pedido destes bens 

na comunidade escolar. Neste caso, sabemos que a recolha é estendida à comunidade 

envolvente já que não só os jovens, mas também professores, funcionários e elementos 

da Associação de Encarregados de Educação alargam os pedidos no seu seio familiar e na 

área da vizinhança. O produto do peditório é geralmente entregue a instituições de 

solidariedade social, tendo como mediadora a junta de freguesia; 

 Recolha e partilha de utilidades – Esta ação consta essencialmente de uma gestão de 

doações de peças de roupa, sapatos, adereços, trazidos pelos alunos e que são expostos 

na ludoteca (o chamado “estendal”) os alunos podem recolher uma peça que lhes 

interesse e deixar algo em troca que poderá não ser um bem material, podendo-se 

traduzir num gesto, como: um beijo, um abraço ou um pequeno trabalho prático como o 

cuidar de uma planta ou tratar de um animal (existem vários animais neste espaço 

escolar); 

 Chá dos Afetos – são encontros entre os membros da comunidade mais envolvidos nestas 

ações e outros que se manifestem interessados, onde se convive e em jeito de 

confraternização se trocam experiências. Reflete-se no voluntariado que se faz, lê-se 

livros associados à temática e delineiam-se novas práticas; 
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 Padrinhos e Afilhados – projeto implementado pelo serviço de psicologia da Escola, em 

que alunos mais velhos (3º ciclo) se voluntariam para acompanhar/aconselhar os mais 

novos que integram turmas de 2º ciclo. 

 Jogos Juvenis Escolares da Amadora – evento desportivo apoiado pela Câmara Municipal 

da Amadora, cuja organização envolve alunos em regime de voluntariado, que 

desempenham funções de árbitros, responsáveis de mesa, entre outras. 

 

5. Resultados alcançados 

 

Os resultados alcançados poderão ser visíveis não só no sucesso escolar mas também a nível 

do sucesso educativo. O envolvimento e a responsabilização dos jovens em ações deste 

género levam naturalmente à mudança de comportamentos, ao desenvolvimento de 

sentimentos de pertença à comunidade que acabam por interferir de forma positiva na 

resolução de problemas disciplinares e na melhoria dos resultados escolares. A contribuição 

para o sucesso educativo, ou seja a formação de cidadãos integrados e conscientes o que 

apesar de só se tornar visível a médio ou longo prazo já vão sendo sentidos. Neste momento 

existem na Biblioteca da Escola Cardoso Lopes um livro de visitas que regista depoimentos de 

alunos e ex-alunos que espelham os resultados práticos do clima de afeto e solidariedade 

criado por ações que se inscrevem nesta prática de voluntariado. 

 

6. Enraizamento e Continuidade do projeto 

No sentido do enraizamento e da multiplicação do projeto são concretizadas ações de 

formação. Planificadas e dinamizadas pela animadora sociocultural do Agrupamento Dr.ª 

Paula Melo a qual tem experiência de voluntariado realizado através da Associação 

Proatlântico – “Crescer em Príncipe”- e que decorreu em São Tomé e Príncipe. Neste 

momento esta Técnica integra a organização “Médicos do Mundo”. Como referências teóricas 

tem-se recorrido a diversas obras temáticas. Salientamos a importância que tem tido para 

nós, o trabalho desenvolvido em Portugal pela voluntária Sónia Fernandes, autora da obra 

Todos Temos Asas, Mas Apenas os Voluntários Sabem Voar, cujo conteúdo tem sido 

explorado em diversas sessões sobre a temática em questão.  

Pretende-se com estas ações criar condições não só para o melhoramento do projeto mas 

igualmente para a sua continuidade. 
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7 - Representações exteriores 

A escola E.B 2/3 Cardoso Lopes foi convidada a participar no ano Europeu do Voluntariado que 

decorreu de 3 a 9 de Fevereiro 2011 no fórum Picoas em Lisboa. 

A nossa participação decorreu a 4 de Fevereiro pelas 16h30, sendo apresentado o projeto 

“DAR E RECEBER” pelos alunos Soraia Caetano, Elzira Gonçalo e Ionut Farcau do 9ºC, sendo 

este acompanhados pelas técnicas de Animação Sociocultural e de Serviço Social. 

Neste momento a Escola prepara a sua participação no evento, promovido pela Câmara 

Municipal da Amadora, “Amadora Educa” desenvolvendo um projeto intitulado “Minha Escola, 

Minha Casa”, assente precisamente em valores de solidariedade e de responsabilidade social, 

com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de voluntariado desenvolvido neste 

Estabelecimento de Ensino. Releve-se que o agrupamento de Escolas Cardoso Lopes tem 

ganho nos últimos anos o primeiro prémio neste evento. 

 

8 - Sustentabilidade do projeto 

As ações desenvolvidas no âmbito deste projeto têm sido sustentadas essencialmente por 

doações provenientes da comunidade educativa. Quando existe a necessidade de verbas 

extraordinárias, como por exemplo para pagamento de transporte, a Direção do Agrupamento 

apoia através de verbas oriundas do Orçamento de Compensação e Receita. 

 

 9 - Nota conclusiva 

O projeto aqui sucintamente delineado encontra-se bastante “vivo” nesta Escola, com 

tendência para a expansão. Constatando-se que as dificuldades vividas neste momento no 

País são, contrariamente ao que se poderia prever, estimuladoras da interajuda e de 

movimentos de voluntariado. 

 A conquista do “Selo de Escola Voluntária” seria certamente mais um fator motivador, para 

as continuidades da prática de voluntariado no Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes. 
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