
Fazer uma distribuição de alimentos angariados.
Angariar fraldas, toalhitas e artigos de higiene feminina.
Angariar material escolar.
Angariar material de artes.
Utilizar os media e os negócios locais para fazerem publicidade do projecto.

Livros sobre a situação de não ter moradia fixa e sobre bancos alimentares.

Materiais

Contactar um abrigo para famílias sem residência fixa para apresentar a intenção da turma de fazer um banco alimentar e/ou 
de necessidades básicas. Um representante do abrigo deve estar disponível para ajudar no projecto. Várias 
organizações terão materiais educacionais relativamente ao problema e também materiais de marketing.
Ideias gerais sobre ajudar famílias e crianças nessa situação:

Ligações com a comunidade

Os estudantes irão mapear a comunidade para compreender que os bancos alimentares necessitam de apoio. 
Os estudantes irão examinar as razões pelas quais os bancos alimentares e os abrigos são necessários e reflectir sobre as 
suas convicções e crenças sobre famílias e pessoas necessitadas.
O projecto vai ajudar os estudantes a reconhecer a necessidade de serviços que apoiem as famílias com dificuldades a obter 
as necessidades básicas, como comida e abrigo.
Os estudantes irão conduzir uma campanha paOs estudantes irão conduzir uma campanha para criar um banco de alimentação/itens de necessidade básica, aprendendo 
assim a fazer “parte da solução”  e trabalhar para ajudar a acabar com a fome ou situações de sem-abrigo na comunidade.

Questões essenciais para os estudantes
Como é que as pessoas se acabam por encontrar em situações nas quais têm que recorrer a bancos alimentares?
De que forma é que famílias e crianças sem-abrigo são semelhantes a ti?

Os estudantes compreenderão a capacidade de influenciar positivamente a vida de pessoas em situação de limiar de pobreza.
Os estudantes irão desenvolver uma compreensão pelas razões que levam as famílias e os indivíduos a recorrer a bancos 
alimentares.
Os estudantes irão compreender o impacto humano na falta de residência fixa e da fome/insegurança alimentar.
Os estudantes irão desenvolver capacidades comunicativas orais e escritas, incluindo participar em discussões colaborativas, 
apresentar informação e argumentar um ponto de vista.

Capacidades escritas

Capacidades orais

Escrever textos de opiniões em determinados temas, suportando o ponto de vista com argumentos.
Escrever textos informativos sobre determinados temas, expondo a informação de forma clara.

Ser capaz de entrar em discussões colaborativas (um-para-um, em grupos, lideradas pelo/a professor/a) com diversos 
colegas sobre diferentes tópicos, textos ou artigos. Podendo assim ganhar capacidade de expressar ideias próprias e 
contribuir para as ideias colectivas geradas em discussão.

Relação com o currículo escolar 

Resultados

Objectivos

PESSOAS (exemplo de projecto)
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Sem-abrigo - Pessoa que se encontra numa situação em que não tem casa ou um local de residência fixo.
Abrigo - Algo que dá protecção; por exemplo do calor, do frio, da chuva. Em relação às pessoas, é um local que dá casa 
temporária a pessoas que se encontram numa situação de não terem um local de residência fixa.
Pobreza - A condição de ser pobre, uma condição que não permite que a pessoa adquira as necessidades para viver uma 
vida segura, saudável e confortável.
Limiar da pobreza - Rendimento abaixo do qual não é possível que uma pessoa viva de forma saudável, segura e 
confortáconfortável.
Segurança alimentar - Outro termo oficial, usado especificamente para referir o acesso dum indivíduo ou duma família a 
comida. Diz-se que uma casa vive em segurança alimentar quando os membros não passam fome ou não estão em perigo de 
inanição. As Nações Unidas reportam que, mudialmente, aproximadamente 852 milhões de pessoas passam fome devido a 
pobreza extrema.

Criar conhecimento (aproximadamente um período de aula)

Criar compaixão (aproximadamente um a dois períodos de aula)

Agir (aproximadamente dois a quatro períodos de aula, dependendo do projecto e da publicação dos livros)

Ler livro(s) seleccionado(s) sobre a situação de sem-abrigo ou materiais dos bancos alimentares/abrigos.
Numa folha grande, escreva “O que nós acreditamos sobre bancos alimentares e a situação de sem-abrigo”. Peça aos alunos 
para partilharem as suas ideias sobre o que é um banco alimentar, quem é que serve e porque é que é necessário.
Peça aos estudantes para desenhar ou descrever como será a aparência duma pessoa que vai a um banco alimentar.
Peça aos estudantes para rever informação dada pelo banco alimentar.
Numa outNuma outra folha, escreva “Factos sobre bancos alimentares e a situação de sem-abrigo”. Peça aos alunos que dêem uma 
nova perspectiva, tendo em conta o que aprenderam.

Usando o que foi aprendido, peça aos alunos para criarem cartazes informativos para serem distribuídos pela escola 
(e comunidade) para publicidade da angariação de alimentos que vão fazer. Os cartazes devem ter informação pertinente, 
como as datas de início e fim, os tipos de comida/bens que são mais necessários, o nome do abrigo ou do banco alimentar 
para o qual a angariação será enviada e o número de pessoas/famílias que o abrigo ajuda. Encoraje os alunos a focarem-se 
nas necessidades de famílias ou crianças com fome.
Peça aos estudantes para escrever cartas aos negócios locais a pedir autorização para pendurarem os seus cartazes de 
publicidade - peçam também que os negócios façam uma doação!publicidade - peçam também que os negócios façam uma doação!
Peça aos alunos para escrever notas de agradecimento aos pais e/ou cuidadores por tudo o que lhes proporcionam. Ajude-os 
a focar as suas cartas nas necessidades como comida ou um lugar seguro para viver.

Ao trabalho! Peça aos estudantes para conduzirem uma angariação de alimentos ou bens, para um banco alimentar ou um 
abrigo. Os estudantes devem estar envolvidos em todos os aspectos do projecto, desde a parte de publicitar até à criação de 
caixotes ou serão depositados os objectos angariados, e desde a coleccção até à entrega dos mesmos.
O Projecto R&S estará terminado quando os seus alunos entregarem o que foi angariado no abrigo ou quando os 
representantes do abrigo forem até à escola aceitar a oferta em nome das pessoas que eles servem. Depois de todas as 
angariações feitas, pensar quantas famílias e crianças foram ajudadas com este projecto.

Aulas

Termos de vocabulário

Materiais educativos/publicitários providenciados pelos bancos alimentares.
Folhas grandes.
Cadernos
Materiais para cartazes.

Os estudantes irão aprender sobre os problemas relacionados com os sem-abrigos e a pobreza e incentivar os colegas e adultos a 
fazer uma angariação de alimentos. 
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Envie uma carta informativa ou um e-mail a explicar o projecto às famílias dos alunos.
Peça aos alunos para fazerem uma “refeição de agradecimento” para os seus pais ou cuidadores. Peça aos estudantes para 
planearem uma refeição usando o tipo de alimentos que foram colectados na angariação ou comida que é distribuída por 
bancos alimentares.

Faça uma tabela com os tipos de alimentos angariados, por unidade ou por peso.
Converta a quantidade de comida em número de refeições.
Crie um banco alimentar móvel para aumentar a consciência de possíveis doadores. As ideias podem ser encontradas em:
https://www.crayola.com/lesson-plans/food-bank-mobile-lesson-plan/ (inglês) 

Porque é que é importante ajudar outras pessoas da comunidade? De que maneira é que isso torna a comunidade melhor 
para toda a gente?
O que gostarias que outras pessoas na comunidade soubessem sobre a situação de sem-abrigo? Que outras informações 
seriam importantes de saber?

Use cartazes dados pelos bancos alimentares.
Traga diferentes tipos de comida (perecíveis e não-perecíveis) e peça aos alunos para dividir doações apropriadas de doações 
inapropriadas e depois discutir sobre isso.

Comecem uma horta na escola ou trabalhem com um jardim comunitário para crescerem vegetais orgânicos para doação a 
abrigos ou bancos alimentares.
Organizem uma Feira de Comércio Justo na escola, para promover salários dignos e educação em países com essas 
necessidades.
Arranjem uma equipa na escola para participar numa caminhada para recolha de angarições para um ou vários abrigos (se 
não houver nenhuma angariação, criem!).
Procure museus ou galerias locais que tenham alguma exposição relacionada com o tema da pobreza e visitem-na.
Visitem um local que ofereça refeições e Visitem um local que ofereça refeições e voluntariem-se para ajudar a servir uma refeição.
Escreva aos representantes locais sobre questões que estão a afectar pessoas/famílias mais pobres e sem-abrigo na sua 
comunidade.

Actividades extra

Perguntas de reflexão para os alunos

Flexibilidade para alterações

Ideias adicionais de acções

Envolvimento familiar

PLANO DE AULA PARA 1º CICLO
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO CURRÍCULO ESCOLAR

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com


