
De acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania1, a notória valorização da
cidadania na componente educativa prevê a necessidade de garantir “um conjunto de direitos e deveres
que devem ser veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de modo que no futuro
sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a
integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e conceitos de
cidadania nacional”. Segundo a Direção Geral da Educação, a educação intercultural2 promove o
reconhecimento da diversidade humana como uma oportunidade e uma fonte de aprendizagem. Neste
sentido, conscientes da falta de conhecimento que ainda muitos alunos têm em relação à realidade de
países como Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau é de interesse comum as escolas
acederem a este projeto. A sua pertinência é ainda confirmada pelos testemunhos recolhidos junto de
professores e alunos aquando da realização das sessões.

Período de execução:

• 2015 até ao presente

Nº de sessões:

• Sessão com a duração máxima de 1
hora:

- Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico
(“A História da Ancha”).

- 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário (apresentação da
Helpo com enfoque nos projetos na
área da Educação ou Nutrição, no
Voluntariado,…).

Beneficiários: 
• Crianças e jovens que frequentam

escolas do ensino público e privado em
Portugal

• Comunidade escolar

Implementador: 

• Associação Helpo

Parceiros: 

• Escolas

Financiadores:
• Associação Helpo

Objetivos Gerais:

• Consciencializar os alunos para a diversidade,
potenciando, através do conhecimento de outras
realidades, uma postura de aceitação e tolerância do
outro.

• Incentivar os alunos a desenvolver uma participação
cívica cada vez mais ativa na sua comunidade, tornando-
se agentes de mudanças sociais.

1. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf
2. https://www.dge.mec.pt/educacao-intercultural

Resultados esperados:

1. Alunos sensibilizados para a existência de outras
realidades.
2. Alunos com conhecimentos sobre determinadas
temáticas (ex: Direitos Humanos, Interculturalismo,
Voluntariado…)
3. Alunos motivados e envolvidos com a Helpo em
campanhas de recolha, apadrinhamento ou voluntariado.

A MINHA ESCOLA HELPA E A TUA?

Objetivos Específicos:

• Dar a conhecer a realidade vivida nas comunidades onde
a Helpo desenvolve os seus projetos.

• Introduzir aos alunos temáticas como os Direitos
Humanos, o Interculturalismo e a Globalização.

• Promover nos alunos comportamentos de igualdade,
justiça, tolerância e solidariedade.


