A Escola Secundária de Sá da Bandeira, no âmbito do seu projeto de voluntariado, está
inscrita no Programa Young VolunTeam, o qual resulta de uma parceria entre a Caixa Geral de
Depósitos, a Sair da Casca e a Entrajuda, com o apoio da Direção-Geral da Educação, do Ministério
da Educação e Ciência, e do Programa Juventude em Ação, da Comissão Europeia.
O Programa Young VolunTeam é dedicado a alunos do Ensino Secundário, tendo como
objetivo geral sensibilizar toda a comunidade educativa para a prática do Voluntariado como
expressão de Cidadania ativa.
Estão envolvidos neste programa vinte e cinco alunos do ensino secundário das turmas
10ºG, 10ºI, 11º G, 11º I e 12º C e uma docente. A missão destes alunos é atuarem como
embaixadores e agentes de mudança, implementando ações que lhes são propostas, no âmbito
do projeto, ou noutras em que manifestem interesse.
O objetivo é ser e saber ser voluntário, bem como disseminar os valores do Voluntariado
entre os colegas do mesmo nível de ensino e, ainda, junto de alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, das
famílias e da comunidade local.
Dando forma ao objetivo que nos move, gostaríamos de alargar esta iniciativa a todos
os elementos da comunidade escolar que estejam motivados para serem voluntários, quer nas
causas que já abraçámos, quer noutras que considerem importante desenvolver. As atividades que
temos desenvolvido, as que estamos a desenvolver e outras informações constam na nossa página:
http://www.facebook.com/essbsolidaria.
No momento presente estamos muito empenhados no desafio recentemente lançado pelo
Programa Young VolunTeam: DÁ MAIS AO MUNDO NO ROCK IN RIO!, o qual passa pela organização
de uma ampla ação de angariação de fundos, através da disponibilização de pulseiras solidárias
(1 ‘vontade’ cada), para apoiar uma causa solidária – criação ou reforço de Salas de Estudo em
Instituições de Solidariedade Social (IPSS) por todo o País.

Juntem-se a nós, obtenham a nossa pulseira!

(1’ vontade’ cada)

Juntos, para
dar nova
vida a Salas
de Estudo em
Instituições de
Solidariedade
Social!

O Projeto “Sá da Bandeira Solidária” agradece!



