Voluntários precisam-se.

PROJETO“GIVE & TAKE”
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
OLIVEIRINHA

Ficamos à espera das vossas
dádivas e visitas.
Telefone: 234 940 180
Site: www.aeo.edu.pt
EmaiL:givetake@aeo.edu.pt

O projeto social em que toda a comunidade
pode dar o que não precisa à nossa “loja” e
onde , quem precisa, pode levar o que lhe faz
falta.

Por que devemos ajudar?

O que é este projeto?

É uma “loja” aberta à comunidade educativa em geral, a todos os que estejam dispostos a dar e receber.
Alunos, pais, professores, funcionários,
amigos… podem trazer o que já não
precisam (mas que ainda esteja em
bom estado) para ser oferecido, trocado ou vendido, por um preço simbólico,
a outros, que precisem ou que gostem.
O que podem trazer?
Roupas, brinquedos, acessórios, sapatos, bijuterias, livros infanto-juvenis…

Viver rodeado de coisas que já não utilizamos não nos faz mais felizes. Se pensarmos
que, em algum lugar, alguém que não pode
comprar, está a precisar desses mesmos objetos, animamo-nos a ajudar.
Esta iniciativa, existente há vários anos no
nosso Agrupamento, continua a pretender
criar dinâmicas de partilha e de solidariedade, ensinar as nossas crianças e jovens a reutilizar e economizar recursos, evitando o
consumismo desenfreado da sociedade atual.
Outro propósito deste projeto é o desenvolvimento do espírito empreendedor nos jovens
que colaboram com o projeto, utilizando a
experiência do “aprender fazendo” como
complemento ao currículo escolar e a promoção da aquisição de competências-chave como o espírito de equipa, liderança, organização e responsabilidade.

Onde se situa a nossa “loja”?
Junto do hall de entrada para a cantina/refeitório da escola sede do Agrupamento.

Como funciona?
Tendo, no momento, como responsável a docente Elisabete Gonçalves, a
“loja” conta com o voluntariado de
alunos do 5º ano (turmas B e C) e de
funcionários na organização dos artigos em “stock”, vendas e/ou troca
dos mesmos.
Os preços situam-se entre os 0,50€ e
os 5€. Porém, podemos trocar artigos
em bom estado que tragam, por outros que estejam na loja, sem qualquer custo.
Os montantes obtidos servirão para
atenuar situações de carência dos
nossos alunos.

Lembre-se :
“Se já não está a usar ,
pode doar.”

Horário de atendimento:
Segundas: das 10h45 às 12h
Quarta: das 10h 45 às 11h 35

