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A NOSSA ESCOLA APOIA A UNICEF

A situação na Ucrânia está a ter impacto na vida de todas as crianças do país. O conflito está a forçar
milhares de pessoas a abandonar as suas casas.
Muitas casas, escolas, estradas e pontes, unidades de saúde, sistemas de abastecimento de água e
saneamento ficaram danificados. As crianças e as suas famílias precisam de assistência agora: água limpa,
apoio médico, abrigo, segurança e proteção.
A UNICEF está também na Polónia, Roménia e Moldávia para receber e dar apoio aos refugiados, que são na
sua maioria mulheres e crianças.
As crianças e as famílias envolvidas neste conflito precisam de toda a ajuda que lhes podermos dar. A sua
iniciativa ajuda-nos a apoiá-las. A UNICEF Portugal apela ao apoio e à solidariedade de todos para que a
ajuda urgente e a proteção às crianças e famílias da Ucrânia possam chegar e não parem. Vamos mover
montanhas para não deixar estas crianças sozinhas.
Deste modo, partilhamos algumas atividades solidárias que pode realizar na sua escola para apoiar esta
causa:

Gincana solidária: organize uma gincana com

jogos tradicionais e peça a cada participante para

contribuir com um donativo. Alguns exemplos de

jogos tradicionais: Saltar à corda; Correr em

circuito; Dança das cadeiras; Apanhar o lenço;

Corrida de sacos

Vendas Solidárias: Construa suportes de lápis e 
marcadores de livros com material reutilizável 
(garrafas de plástico, rolos de papel higiénico) 
e venda junto da comunidade escolar.

Alerte para a escassez de água potável que
afeta milhões de crianças na Ucrânia e venda
verdadeiras obras de arte feitas com garrafões
de água vazios.

Construa um “Quantos Queres” sobre um tema
e utilize-o na sala de aula ou com outras
turmas para sensibilizar para o problema e
promova a sua venda junto da comunidade.

Leilão solidário: Dê outra vida aos livros de
literatura usados e organize um leilão de livros.

Corrida solidária: torne o Corta-Mato da escola um 

evento solidário e peça à comunidade escolar para 

contribuir com um donativo.

Torneio solidário: organize um ou vários torneios

desportivos com as modalidades favoritas da

vossa escola e peça à comunidade educativa para

contribuir com um donativo.

A UNICEF Portugal preparou materiais de
comunicação, como cartazes, que poderão ser
usados para divulgar a atividade solidária a realizar
pela escola. Caso tenha interesse, contacte-nos
através de escolas@unicef.pt.
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