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Introdução 

 

A Responsabilidade Social é um conceito emergente na nossa sociedade e cuja prática se revela, 

cada vez mais, indispensável como forma de dar uma resposta eficaz para os diversos desafios 

sociais, revelando-se a difusão dos valores intrínsecos da Responsabilidade Social, tais como a 

entreajuda, solidariedade ou o respeito pelo próximo, cada vez mais prementes, especialmente entre 

as crianças e os jovens.  

Sendo a Associação Escola 31 de Janeiro uma IPSS com larga tradição social desde a sua génese, 

foi objetivo assumido da Associação implementar no ano letivo de 2019/2020 uma estratégia de 

comunicação mais modernizada e eficaz, assim como uma política mais ativa e organizada de 

Responsabilidade Social, que envolvesse alunos, associados, colaboradores e toda a comunidade 

escolar, promovendo o associativismo e a promulgação dos valores altruístas e solidários que estão 

na génese do conceito de Responsabilidade Social. 

Neste sentido, nos últimos anos a Escola tem procurado incrementar o trabalho desenvolvido no 

âmbito social, envolvendo os alunos e toda a comunidade escolar nestes projetos, sensibilizando-os 

para a sua importância e relevância social. Assim, nos anos letivos anteriores a 2019/2020 a 

Associação Escola 31 de Janeiro desenvolveu os seguintes projetos: 

• Criação de grupo de alunos voluntários, denominado como “31 Solidária”, devidamente 

dinamizado pela professora Maria João Palongo e que nos últimos anos desenvolveu uma vasta 

panóplia de projetos solidários;  

• Recolha e envio de material escolar para creches e escolas dos países PALOP; 

• Envio diário de alimentos para o Centro Comunitário da Parede; 

• Envio semanal de frutas e verduras para a Casa da Encosta (CrescerSer); 

• Disponibilização das instalações da escola par eventos sociais e solidários (ex: Almoço África); 

• Participação de toda a comunidade escolar em eventos pontuais de ajuda humanitária; 

• Ações ambientais de reflorestação em zonas fustigadas por incêndios; 

• Oferta aos alunos de Workshops de temas de elevada relevância social, tais como: nutrição e 

alimentação saudável, igualdade de género e violência no namoro, sensibilização ambiental, 

entre outros. 

 

Para este ano letivo, o objetivo era dar um passo em frente e fazer da Responsabilidade Social mais 

uma das bandeiras da Escola, tendo sido desenvolvidos os projetos elencados neste Relatório de 

Responsabilidade Social, assim como um grupo afeto a este domínio, composto pela Educadora 

Cristina Correia e pelos professores Maria João Palongo, Susana Oliveira e Francisco Ramalheira.  
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1. A disciplina de Responsabilidade Social 

O primeiro grande projeto do ano letivo 2019/2020 teve como intuito levar regularmente a 

Responsabilidade Social para dentro das salas de aula. Neste contexto, foi criada a disciplina 

correspondente, cujo plano curricular e metodologias de ensino foram devidamente aprovadas pelo 

Ministério da Educação e pela Direção da Associação, uma proposta formativa e educativa que levou 

ao estabelecimento de aulas semanais e de carácter obrigatório, para os alunos do 2º e 3º ciclo. No 

1º Ciclo foi também promovida a lecionação de vários temas decorrentes da Responsabilidade 

Social, devidamente integradas no plano curricular da disciplina de Estudo do Meio e adaptadas às 

idades dos alunos  

Estas aulas apresentam um carácter maioritariamente prático, fomentando o trabalho em equipa, o 

debate, a entreajuda e a partilha, sendo um veículo para abordar os mais diversos temas sociais e 

solidários, assim como para sensibilizar os alunos para os mais diversos temas dos quatro grandes 

grupos da Responsabilidade Social, cujos temas centrais serão alvo de uma avaliação mais 

minuciosa em baixo, no ponto 1.1.  

Outra das vertentes da disciplina prende-se com o estabelecimento de parcerias com várias 

entidades do Terceiro Setor, que eram convidadas a participar nas aulas de Responsabilidade 

Social, dando a conhecer a sua instituição e atividade aos alunos, permitindo-lhes assim conhecer 

em primeira mão e em discurso direto o trabalho desenvolvido em Portugal no âmbito da 

Responsabilidade Social. No ponto 2 do presente relatório serão elencadas as entidades que no ano 

letivo 2019/2020 foram parceiras da escola e participaram ativamente nas aulas de 

Responsabilidade Social. 

1.1 - Os grandes temas da Responsabilidade Social: 

a) Ambiente 
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No âmbito do Ambiente, a Responsabilidade Social tem como intuito primordial a sensibilização dos 

alunos para os dois temas estruturantes, nomeadamente a Preservação Ambiental e a Proteção 

Animal. 

No primeiro procura-se abordar as temáticas das Alterações Climáticas, Poluição Atmosférica, dos 

Mares e dos Ecossistemas, assim como as Energias Renováveis, sensibilizando os alunos para a 

necessidade perene de adotar novos comportamentos e alterar hábitos de consumo. 

Quanto ao segundo tema, aborda-se a temática dos Direitos dos animais, dando-se especial 

destaque à questão do abandono e da extinção animal, tema que está intimamente correlacionado 

com o primeiro tema do domínio ambiental. 

 

b) Cultura e Artes 

 

No âmbito da Cultura, o objetivo é promover o incremento cultural dos alunos, entusiasmando-os 

para diversas práticas culturais, tais como Literatura, Música, Artes ou Cinema. 

Esta promoção é feita através de jogos e dinâmicas de grupo, assim como trabalhos que levem os 

alunos a conhecer produtos culturais que desconheciam, sendo compelidos a refletir nas mensagens 

humanistas que estão patentes e subjacentes em diversos meios culturais. 

Assim, as aulas dedicadas à Cultura visam promover o aumento da sensibilidade artística dos 

alunos, fazendo-os olhar de uma forma diferente para as entidades culturais acima enunciadas.  
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c) Educação Cívica 

 

No âmbito da Cidadania, o objetivo da Responsabilidade Social é simples: consciencializar os alunos 

para as suas obrigações, deveres e direitos enquanto cidadãos de uma Democracia livre, mas que 

exige carinho e preocupação de todos os seus intervenientes.  

Assim, nas aulas os alunos são confrontados com os comportamentos e atitudes exigidas para com 

os cidadãos, percebendo a importância que a prática de uma cidadania ativa e consciente tem na 

persecução do Bem-comum.  

 

d) Solidariedade e Voluntariado 

 

 

No domínio da Solidariedade, o objetivo passa pela sensibilização dos alunos para a importância 

social e pessoal das práticas solidárias, através da envolvência dos alunos em projetos desta 

natureza, projetos esses que podem ser propostos pela Escola ou criados e desenvolvidos pelos 

próprios alunos. 
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Pretende-se também oferecer aos alunos e respetivas famílias a possibilidade de participarem em 

ações de voluntariado concretas e de relevante importância social, procurando desta forma 

sensibilizar os alunos, desde cedo para a importância desta prática, que no nosso país ganha 

especial importância, pois o setor português da Economia Social e Solidária apresenta uma enorme 

dependência do trabalho voluntário. 

 

1.2 Breve avaliação das aulas  
 

Sendo este o primeiro ano da disciplina na Escola 31 de Janeiro, optou-se por uma abordagem mais 

vertical, que permitisse aos alunos terem aulas de variados temas, de forma a poderem ter uma 

visão mais abrangente sobre o mundo da Responsabilidade Social, assim como se adaptarem às 

metodologias da disciplina.  

Os conteúdos programáticos delineados no início do ano letivo foram cumpridos, embora 

condicionados no terceiro período, devido à pandemia à escala mundial instalada, mas é de salientar 

a boa receção que esta nova disciplina teve dentro do corpo estudantil, sendo de realçar a 

sensibilidade, interesse e preocupação com que a maioria dos alunos recebeu, discutiu e partilhou 

os conteúdos recebidos em aula. 

É também de realçar a evolução que o professor sentiu ao longo do ano, especialmente no domínio 

do trabalho em equipa, ferramenta fundamental para o sucesso aquando a entrada no mundo do 

trabalho e que vários alunos da escola desenvolveram e aprimoraram ao longos dos projetos que 

foram recebendo em aula. 

 

1.2.1 - Os projetos do 3º Ciclo 

 

No decorrer no primeiro período, os alunos das seis turmas de 3º Ciclo foram desafiados a criar um 

Programa de Responsabilidade Social de turma, para o qual cada grupo de alunos contribuiu com 

um projeto. 

Estes projetos de grupo foram devidamente apresentados ao resto da turma, recebendo os 

conselhos e sugestões de melhoria não só do professor, mas também dos colegas. Após a 

apresentação de todos os projetos, cada turma criou o seu Programa de Responsabilidade Social, 

sendo efetuado um calendário para implementar os projetos ao longo do ano letivo. 

Este Programa foi apresentado e aprovado pelo Diretor Pedagógico, que se deslocou às salas de 

aula para ouvir os projetos. 

Infelizmente foram vários os grupos que não chegaram a implementar o seu projeto. Naturalmente 

que o facto de a Escola presencial ter terminado em maio contribuiu para esta situação, mas a 

verdade é que vários grupos deixaram passar a data previamente estipulada para implementação 

do seu projeto. O cumprimento de prazos e a responsabilidade são, portanto, pontos a necessitar de 

melhoria, pois é fundamental que os alunos aprendam que os malefícios da procrastinação — que 

se acentuam na área social — lhes podem ser prejudiciais a nível pessoal a vários níveis.  

Não obstante, os projetos de grupo que viram a luz do dia foram implementados com sucesso, sendo 

alvo de avaliação muito positiva por parte dos alunos participantes e do resto da turma. O destaque 
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maior é dado aos projetos que levaram os alunos do 3º Ciclo às salas de aula da Pré-Escolar e do 

1º Ciclo, transmitindo conhecimentos de Responsabilidade Social aos seus colegas mais novos. 
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2. Entidades parceiras para as aulas 
 

Para enriquecer os conteúdos programáticos dos temas dedicados à Responsabilidade Social, a 

Escola recorreu a diversas entidades parceiras, para auxílio a uma melhor abordagem a temas 

específicos, dos quais são as entidades abaixo referidas são especialistas. 

Assim, no ano letivo de 2019/2020, as seguintes instituições participaram nas sessões de 

Responsabilidade Social da Associação Escola 31 de Janeiro: 

 

1) Entidade: Associação Mutualista - Montepio 

Aula: Voluntariado 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

2) Entidade: Associação Mutualista - Montepio 

Aula: Educação Financeira 

Turmas: 1º Ciclo 

 

3) Entidade: Oceanário de Lisboa 

Aula: Plasticologia e poluição marítima 

Turmas: 1º e 2º Ciclo 

 

4) Entidade: Não é Normal 

Aula: Igualdade de Género 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

5) Entidade: Associação Mais Proximidade Melhor Vida 

Aula: Terceira Idade – Idadísmo e Isolamento Social 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

6) Entidade: Associação São Francisco de Assis 

Aula: Proteção Animal 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

7) Entidade: Refood 

Aula: Reaproveitamento alimentar 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

8) Entidade: PSP – Escola Segura 

Aula: Segurança na Internet 

Turmas: 2º e 3º Ciclo 

 

9) Entidade: Cascais Ambiente 

Aula: A Crise Ambiental  

Turmas: 3º Ciclo 

 



 

Relatório de Responsabilidade Social –  
Associação Escola 31 de Janeiro 2019/2020 

10 

 

10) Entidade: Centro Comunitário de Carcavelos 

Aula: A importância do apoio social  

Turmas: 3º Ciclo 
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3.Voluntariado e Solidariedade na 31 

 

3.1 – As campanhas solidárias 

A génese social e solidária da Associação Escola 31 de Janeiro leva a que regularmente sejam 

efetuadas campanhas solidárias, com o intuito de auxiliar pessoas, causas e entidades a quem 

possamos ter utilidade. 

Assim, no ano letivo de 2019/2020, a Escola levou a cabo as seguintes campanhas solidárias, 

nas quais envolveu toda a comunidade escolar e contou com a participação de todos: 

 

1) Entrega mensal de alimentos e medicamentos para o gatil dos Jardins da Parede. 

 

2) Recolha de roupas para enviar para creches e escolas em São Tomé e Príncipe 
 

  
Em parceria com a Cultursol, a Escola recolheu o 

seguinte material para enviar para São Tomé e 

Príncipe: 

• Roupa de Bebé 

• Roupa de verão 

• Calçado de verão 

  

 
3) Recolha de bens para a CrescerSer – Casa da Encosta 

O grupo de alunos voluntários da escola está 

a recolher donativos para a Casa da 

Encosta. Estes donativos destinam-se aos 

bebés que a casa está a acolher neste 

momento, sendo necessário: 

– Fraldas descartáveis T4/T5; 

– Soro fisiológico (unidoses); 

– Toalhitas; 

– Compressas (não esterilizadas); 

– Produtos de higiene (de preferência para 

peles atópicas): creme muda de fralda, loção 

hidratante e produtos de banho. 
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4) Recolha de material para as creches e escolas de 

São Tomé e Príncipe  

Em parceria com a Cultursol, a Escola recolheu o 

seguinte material: 

• Brinquedos 

• Livros 

• Jogos didáticos 

 

5) Campanha de sensibilização e recolha de bens para os animais do canil de Cascais 

Campanha de sensibilização animal, organizada em parceria com a Associação São Francisco 

de Assis, que originou a que fossem feitas diversas sessões de sensibilização para a causa 

animal, assim como a organização de uma campanha, na qual foi angariado alimentos, 

medicamentos, brinquedos e mantas para os mais de 600 animais que se encontram no canil de 

São Francisco de Assis.  

 
 

3.2 – O Dia do Voluntariado em Família 

O ano letivo de 2019/2020 ficou marcado pelo início deste projeto, que tem como finalidade fomentar 

a prática do voluntariado e dos seus valores altruístas juntos dos nossos alunos e suas respetivas 

famílias. 

Desta forma, não só a Escola possibilita que as Famílias 31 tenham a possibilidade de participarem 

em novas experiências de cariz solidário, como também possibilita aos pais educarem os seus filhos 

através do exemplo, oferecendo altruisticamente o seu tempo para contribuírem para o bem-comum. 

 

1ª Edição: 

Data:19 de outubro de 2019 

Objetivo da ação: promover o Voluntariado no seio da comunidade escolar, envolvendo as 

famílias nestas boas práticas.  

Descrição: para a primeira edição do Voluntariado em Família, optou-se por centralizar as 

iniciativas de voluntariado no interior da escola, com especial incidência na pintura dos murais dos 

pátios escolares.  

A única ação fora da escola será realizada na praia da Parede, local para onde os voluntários se 

deslocam a pé, tendo um pequeno jogo para fazer em família no caminho. Na praia houve uma 

sessão de limpeza e/ou sensibilização. 
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Após o término das ações, os voluntários foram convidados para o almoço que vai decorrer na 

escola nesse dia, ao qual se vão juntar os antigos alunos da Escola. 

Horário: 9h30 até às 12h30, estando depois convidados a participar no almoço. 

•  

•  

•  

 

 

2ª Edição: 
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Data: 30 de novembro e 1 de dezembro 

Objetivo da ação: promover o Voluntariado no seio da comunidade escolar, participando numa ação 

de solidariedade de dimensão nacional, cujos propósitos e benefícios sociais são sobejamente 

conhecimentos e cuja importância social para Portugal é amplamente reconhecida.  

Descrição: 

No fim-de-semana de 30 de novembro e 1 de dezembro decorreu nova edição do Banco Alimentar 

Contra a Fome, IPSS que opera no domínio do desperdício alimentar, angariando e redistribuindo 

produtos alimentares junto das famílias devidamente identificadas como sendo carenciadas. 

 

As famílias da 31 foram convidadas a participar, tendo sido disponibilizadas duas possibilidades 

distintas de colaboração: 

 

Opção 1: 

• Local: Pingo Doce do Centro Comercial Riviera  

• Data: 1 de dezembro (domingo) 

• Horário: das 13h30 às 17h00 (cada turno tem a duração de 30 minutos), devendo a família 

indicar que turno pretende. 

• Atividades: distribuição de sacos pelos utentes do estabelecimento comercial; receção dos 

sacos e arrumação dos mesmos nos caixotes do Banco Alimentar 

Opção 2: 

• Local: Sede do Banco Alimentar (Av. Ceuta nº1, Lisboa) 

• Data: 30 de novembro (sábado) 

• Horário: das 14h30 às 18h00 (na sede não há turnos; dentro deste horário cada família 

pode participar durante o tempo que entender 

• Atividades: separação e organização dos produtos alimentares, de acordo com as 

indicações dos responsáveis do Banco Alimentar 

Neste horário decorrerá na sede a Campanhã Júnior, com atividades destinadas 

especificamente para crianças entre os 6 e os 14 anos. 
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•  

•  

•  

•  
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3ª Edição: 

Data: 15 de fevereiro de 2020 

Objetivo da ação: pintura dos desenhos da professora Vanda do recreio escolar dos alunos do 1º 

ciclo  

Descrição: 

A Escola desafiou as famílias da 31 a passarem uma manhã de sábado diferente, de serviço à 

comunidade escolar. 

O desafio consistia em pintar os murais do pátio escolar, de forma a dar cor e alegria ao recreio 

principal dos alunos do 1º ciclo, tendo participado alunos desde o pré-escolar até ao 9º ano. 

Horário: 9h30 até às 12h30. 

 



 

Relatório de Responsabilidade Social –  
Associação Escola 31 de Janeiro 2019/2020 

17 
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4. As entidades parceiras 

 

A melhor forma de conseguir fazer a diferença é trabalhar em parceria com as entidades que tem os 

mesmos intuitos que a Escola e que são especialistas em determinada área de atuação. Neste 

sentido, a 31 de Janeiro já se encontra a colaborar com as entidades abaixo enunciadas, mostrando 

sempre abertura com quem possa trazer valor acrescentado a este projeto: 

Abaixo elencamos as nossas entidades parceiras, assim como os projetos que desenvolvemos em 

conjunto ao longo do presente ano letivo: 

 

Gabinete Responsabilidade Social – Associação Mutualista Montepio 

 

A Associação Mutualista do Montepio, é uma entidade com vasta experiência no âmbito da 

Responsabilidade Social, tendo-se revelado, através da pessoa do Dr. Joaquim Caetano, um 

parceiro fundamental neste ano letivo, oferecendo à Escola apoio financeiro, logístico e científico. 

A primeira ação do ano desta parceria constou na deslocação do Dr. Joaquim Caetano à escola, 

para dinamizar um workshop subordinado ao tema do “Voluntariado e a sua importância social”, 

formação que foi ministrada a todos os alunos do 2º e 3º ciclo, no âmbito da disciplina de 

Responsabilidade Social. 

A Associação Mutualista do Montepio apoiou também a Escola na organização e financiamento da 

primeira edição do Dia do Voluntariado em Família, fazendo-se representar no dia da ação com 

algumas famílias de voluntários Montepio. 

No dia 27 de novembro, voluntarios do Montepio Crédito vieram à Escola para apresentarem aos 

alunos do 4º ano uma peça subordinada ao tema da Educação Financeira, apresentando, de um 

forma dinâmica e divertida, os conceitos da poupança, do crédito e da importância de sermos 

responsáveis com o nosso dinheiro e onde o gastamos.  
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Centro Comunitário da Parede 

 

Os alunos da 31 e os idosos do CCPP colaboram em conjunto em diversos projetos sociais, 

estreitando também as ligações entre as diferentes gerações, numa excelente oportunidade de 

aprendizagem para ambas as partes. Diariamente, a Escola oferece almoços para serem distribuídas 

pelas famílias apoiadas pelo Centro Comunitário. 

Ver site 

 

CrescerSer 

 

A CrescerSer é uma IPSS de âmbito nacional, que detém sete Centros de Acolhimento Temporário 

para crianças e jovens privadas do meio familiar, promovendo e dinamizando serviços comunitários 

de apoio à criança, ao jovem e à sociedade familiar. 

Semanalmente, a Escola oferece à Casa da Encosta (Centro de Acolhimento em Carcavelos) 

frescos, frutas e legumes, estando previsto para este ano letivo que a pintura do campo de jogos 

seja efetuada pelos nossos alunos 

Ver site 

 

 

 

 

http://www.ccpp-parede.pt/
http://www.crescerser.org/pt-pt/asnossascasas/casadaencosta.aspx
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Cascais Ambiente 

 

Parceiro para as temáticas ambientais, promovendo ações de sensibilização e de voluntariado no 

terreno. 

No dia 20 de janeiro, a Cascais Ambiente veio à Escola para dar aos alunos do 8º e 9º ano uma 

sessão subordinada ao tema das Alterações Climáticas, procurando sensibilizá-los para estes temas 

e para as ações que todos podemos e devemos fazer para combater este flagelo que nos afeta a 

todos.Ver site 

 

Não é normal 

 

Entidade que se dedica à sensibilização dos mais novos para os temas da igualdade de género, 

violência no namoro e doméstica, participando na aula de Responsabilidade Social através de uma 

divertida apresentação que visava desconstruir alguns preconceitos ainda estabelecidos na cultura 

portuguesa, assim como fomenter um debate salutar entre os alunos. 

Ver site 

 

Associação Mais Proximidade Melhor Vida 

 

Entidade que tem como objetivo combater a Solidão e o Isolamento da população idosa residente 

na Baixa de Lisboa e Mouraria, oferecendo-lhes o acompanhamento necessário, personalizado e 

https://ambiente.cascais.pt/
https://escola31janeiro.pt/associacao/responsabilidade-social/entidades-parceiras/
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adaptável ao contexto de cada um, integrar a pessoa na comunidade onde reside, contribuindo para 

a melhoria do seu bem-estar físico, psicológico e emocional. 

A AMPMV será a responsável pelas aulas de Responsabilidade Social dedicadas ao envelhecimento 

ativo e abandono da terceira idade, 

Ver site 

 

Cultursol 

 

Entidade que desenvolve vários projetos nos países PALOP, e através da qual a Escola já participou 

diversos projetos, nomeadamente envio de material escolar e roupa para creches e escolas em Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe, assim como a ida de uma colaboradora da escola a São Tome e 

Príncipe, para participar na formação de profissionais da educação locais. 

A escola participou no concerto de natal da Cultursol, no sábado 29 de novembro. 

 

Refood 

 

A Escola desenvolveu uma parceria estratégia com o Movimento Refood, entidade que tem como 

objetivo minorar o desperdício alimentar e distribuir os excedentes por aqueles que mais precisam. 

  

 

https://www.mpmv.pt/
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Banco Alimentar Contra a Fome 

 

No âmbito do Voluntariado em Família, a Escola 31 de Janeiro assume-se como parceira desta 

entidade de grande importância social no combate à pobreza, recolhendo e distribuindo várias 

dezenas de milhares de toneladas de produtos e apoiam ao longo de todo o ano, a ação de 

instituições em Portugal. Por sua vez, estas distribuem refeições confecionadas e cabazes de 

alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas, abrangendo já a distribuição total mais de 

390.000 pessoas. 

A Escola participou na campanha de novembro do Banco Alimentar, convidando os seus alunos e 

respetivas famílias a fazerem voluntariado por uma boa causa, tendo participado 52 voluntários da 

31, que se dividiram entre a sede da instituição e o Pingo Doce do Riviera. 

 

Movimento Azul 

 

Entidade paredense, que tem como objetivo aproximar os cidadãos das ciências marinhas, 

promovendo o Conhecimento e Proteção do Oceano, atuando com especial enfoque nas áreas 

marinhas protegidas da Avencas. 
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O Movimento Azul foi um dos parceiros que ajudaram a Escola a compor o primeiro dia de 

Voluntariado em Família, disponibilizando aos voluntários da 31 uma ação de sensibilização e de 

limpeza de praia, acompanhada por um momento de observação da fauna e da flora única da praia 

da Parede.  

 

Associação São Francisco de Assis 

 

Entidade que se dedica aos animais no concelho de Cascais, tendo conseguido resgatar da rua e 

do Canil Municipal até agora, cerca de 4.550 animais, apresentando uma taxa de sucesso nas 

adoções superior a 90% o que revela bem da capacidade de promoção da adoção responsável. 

A São Francisco de Assis é o principal parceiro da Escola no âmbito da Proteção Animal, 

participando ativamente nas aulas de Responsabilidade Social e na criação de projetos e campanhas 

para sensibilizar os alunos para estes temas. 
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5. O Associativismo e as parcerias 

Numa lógica de maximizar o caracter associativo da Escola 31 de Janeiro, assim como incutir 

políticas de Responsabilidade Social Interna, a Escola procedeu ao estabelecimento de protocolos 

com diversas entidades, de forma a poder oferecer benefícios aos seus alunos, colaboradores e 

seus associados. 

Assim, até ao momento, já foram estabelecidas parcerias com as seguintes entidades: 

 

BRITISH COUNCIL 

 
O British é a organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e 

as oportunidades educativas, sendo uma referência das escolas de línguas em 

mais de 100 países 

Benefícios acordados: 10% de desconto nas aulas para adultos e oferta do valor 

de inscrição nas aulas para as crianças e jovens 

 

Escola Carcavelos Ténis & Padel 

 
Escola de ténis e padel de referência em Cascais, tendo também excelentes 

espaços para festas de anos e outros eventos. 

Benefícios acordados: 

– Preços de Membro nos alugueres de campos e Aulas Individuais, sem ser 

necessário liquidarem a anuidade. 

– Mensalidades de aulas de ténis com desconto de 10%; 

– O agregado familiar tem acesso ao programa de Férias Desportivas a preços de 

membro. 
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Hotéis Vila Galé 

 
Desconto de 10%, calculado sobre as Tarifas Online. 

O desconto considerado incidirá sobre os serviços de alojamento e em qualquer 

regime disponível (pequeno-almoço, meia pensão ou tudo incluído), assim como 

sobre os serviços de restauração, bar, clubes de saúde, spas e garagem. 

O acesso ao desconto deve ser solicitado pelo email: 

responsabilidade.social@escola31janeiro.pt, sendo necessário identificar-se com o 

seu número de associado. 

 

Cruzeiros Douro – Ecotravel 

 
A Ecotravel é uma Agência de Viagem especializada em Circuitos Turísticos 

Culturais. 

Benefícios acordados: 

• 10% de desconto sobre os preços dos cruzeiros de 1 dia e de 3 dias publicados 

on-line; 

•5% de desconto sobre o preço dos cruzeiros de 2 dias publicados on-line 

Os associados da 31 tem acesso a “username” e “password” para efetuar o login 

no site já com o desconto associado. Estes acessos devem ser solicitados pelo 

email: responsabilidade.social@escola31janeiro.pt, sendo necessário identificar-se 

com o seu número de associado. 
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Farmácia Macau 

 
Esta é uma das mais emblemáticas farmácias da Parede, que se situa na rua da 

Escola. 

 

Benefícios acordados: 

 

10% de desconto imediato na compra de MNSRM (medicamentos não sujeitos a 

receita médica) de IVA a 23% 

5% de desconto imediato na compra de MNSRM (medicamentos não sujeitos a 

receita médica) de IVA a 6% 

Estes descontos não são acumuláveis com outras promoções em vigor, nem com 

preços mínimos implementados, leites e papas. 

As encomendas podem ser feitas por e-mail, telefone ou presencialmente (ver 

documento enviado em anexo). O levantamento das mesmas será feito na 

farmácia. 

Ao ser feita a primeiro encomenda ao abrigo deste protocolo, deve identificar-se, 

de forma a que a Farmácia possa confirmar junta da Escola a veracidade da 

condição de associado ou de colaborador, de forma a poder criar uma ficha de 

utente com um perfil comercial especial que permitirá a aplicação dos descontos 

supracitados. 
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6.  As participações da escola 

 

6.1 – A Feira da Diversidade 

A Culturgest convidou a Escola 31 de Janeiro a participar, na condição de orador, na terceira edição 

da Feira da Diversidade. 

Assim, no passado dia 12 de outubro, a Escola apresentou as boas práticas que desenvolve no 

âmbito da Responsabilidade Social e do Xadrez. A apresentação contou com uma breve descrição 

do trabalho da Escola nos mais diversos domínios da Responsabilidade Social, à qual se seguiu 

uma apresentação elaborada pelo grupo de alunos voluntários, que partilharam com a comunidade 

os projetos solidários que tem vindo a desenvolver nos últimos anos. 

Para além da apresentação, a Escola teve direito a um stand, no qual expôs os projetos que tem 

com algumas entidades parceiras, nomeadamente a Cultursol e o Centro Comunitário da Paroquia 

da Parede, assim como permitiu aos alunos contactarem com os munícipes e explicarem em primeira 

mão os projetos sociais que tem desenvolvido na escola. 

A participação neste evento permitiu à Escola e aos seus alunos partilhar com a comunidade as suas 

boas práticas, assim como aprender com as demais entidades o que de bom se faz em Cascais, 

tendo sido uma atividade imensamente enriquecedora para todos os alunos que participaram na 

apresentação e no stand da Escola. 

 

6.2 – A Assembleia Escola 

Acedendo ao convite da Câmara Municipal de Cascais, a Escola participou neste projeto com os 

alunos do 9ºB, que na aula de Responsabilidade Social criaram um projeto de Responsabilidade 

Social com o intuito de trazer alguma melhoria ao concelho de Cascais. Depois, a turma selecionou 

cinco representantes que, no dia 24 de outubro, participaram na Assembleia Escolar de Cascais, 

apresentando o seu projeto ao próprio presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos 

Carreiras. 

Este projeto permitiu a esta turma em particular sentindo-se parte integrante da comunidade de 

Cascais, sentindo-se ouvidos pelos órgãos decisores, ao mesmo tempo que foram sensibilizados 

para a importância de serem cidadãos e munícipes ativos e empenhados. 

 

6.3 – Formação “Humanização de espaços de jogo e recreios escolares 

A Faculdade de Motricidade Humana e a Câmara de Cascais tem apostado na formação na área do 

brincar e da humanização dos recreios escolares, tendo sido criada esta formação destinada a 

docentes e técnicos de educação. 

Esta formação tem a duração de 12 horas, sendo devidamente certificada, habilitando ainda os seus 

participantes a dar formação neste âmbito aos seus colegas, alunos e respetivos encarregados de 

educação. 

Acedendo ao repto da Câmara de Cascais, a Escola 31 de Janeiro acolheu nas suas instalações a 

turma formada por profissionais de educação que trabalhem em IPSSs. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1.A importância do brincar no desenvolvimento e bem-estar das crianças e nas 

aprendizagens escolares (teórico); 

2.A importância de fazer a defesa pelo direito ao brincar (prático, visualização do filme Tarja 

Branca, realização de trabalho interpretativo, reflexão e discussão crítica); 

3.Características de um recreio amigo das crianças e perspetivas educativas no âmbito da 

promoção do jogo (prático); 

4.O compromisso das instituições com a comunidade através do brincar (teórico-prático). 

 

6.4- Transmissão do filme “Herança do Silêncio” para os alunos do 3º Ciclo 

A “Herança do Silêncio é um filme de 35 minutos, realizado por José Meireles, que tem como principal 

intuito abordar alguns temas sensíveis e que se revestem de enorme importância no âmbito da 

Responsabilidade Social, tais como a Igualdade de Género, a violência no namoro ou as relações 

tóxicas.  

Assim, no dia 6 de fevereiro a Escola convidou o realizador e ator José Meireles a apresentar a sua 

obra junto dos alunos do Terceiro Ciclo, tendo havido depois da visualização um espaço para 

debates e para perguntas ao realizador. 

A promoção desta iniciativa junto da comunidade escolar ficou a cargo de três alunas do 9ºB, no 

âmbito do seu projeto de grupo de Responsabilidade Social. 
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7. Humanização dos Espaços Escolares 

 

Tal como explanado no ponto 6.3 do presente relatório, nos meses de dezembro e janeiro decorreu 

nas instalações da Escola uma formação subordinada ao tema da Humanização dos Espaços 

Escolares, formação essa que relevava a importância do Brincar enquanto atividade fulcral para o 

desenvolvimento saudável de uma criança,  

Participaram nesta formação os seguintes colaboradores da Associação Escola 31 de Janeiro, cuja 

certificação permitiu dar início ao projeto de reformulação do recreio escolar da Escola: 

• Cristina Correia 

• Carla Bento 

• Filipa Martinho 

• Vanda Friande 

• Francisco Ramalheira 

Terminada a formação, o grupo de trabalho acima descrito criou uma proposta de alteração de 

alguns espaços do recreio escolar da Escola, tendo por base os seguintes pressupostos 

pedagógicos: 

1) A implementação de espaços de jogo e recreio em meio escolar, pois o mesmo contribui 

para a promoção do sucesso escolar, para a qualidade das aprendizagens e o 

desenvolvimento de diferentes competências, pessoais, sociais, motoras, emocionais e 

cognitivas; 

2) O recreio escolar deve ser entendido enquanto um recurso educativo na área da 

cidadania, autonomia e participação das crianças, complementar às aprendizagens letivas e 

não letivas; 

3) Os espaços de recreio devem ser organizados por áreas, promotoras de diferentes 

competências, com equipamentos desafiantes, aliciantes e criativos que não se esgotam em 

si mesmo com uma vertente mais naturalizada e orgânica e vivenciados e partilhados por 

todas as crianças da escola, independentemente do género, idade ou condição da saúde; 

4) Os recreios escolares devem garantir um equilíbrio entre risco, autonomia e necessidade 

de liberdade com a supervisão dos adultos. 

 

Após a visita técnica da Dra. Paula Pimentel à nossa escola, o Departamento da Divisão de Apoio 

Pedagógico e Inovação Educativa da Câmara Municipal de Cascais construiu uma proposta 

adequada às necessidades da Escola, enviando-a no dia doze de maio, sendo aprovada pela escola 

no dia seguinte. 

De momento, encontramo-nos a aguardar por indicação camarária, de forma a sabermos quando e 

em que moldes será possível dar início a este projeto.  
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8.  Os antigos alunos 

 

A 31 de Janeiro é uma Escola familiar que tem a capacidade de deixar uma marca indelével em 

alguns dos alunos que por cá passam. Devido a este sentimento de pertença e de carinho que muitos 

tem para com a escola, sentimos ser relevante a criação de uma Associação de Antigos Alunos, que 

tem como intuito o incremento do associativismo, através de captação de mais associados junto 

da comunidade de ex-alunos, assim como a marcação e realização de eventos de convívio entre as 

várias gerações de antigos alunos. 

 

Neste ano letivo o primeiro evento para os antigos alunos decorreu a 19 de outubro, seguindo-se 

após o primeiro Dia de Voluntariado em Família um almoço para antigos alunos, que contou com a 

presença de 78 participantes. 

•  

•  

O segundo evento foi o jantar de antigos alunos, que decorreu no refeitório da Escola na noite de 

31 de Janeiro e contou com a participação de 56 pessoas, que desta forma festejaram mais um 

aniversário da nossa escola. 
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•  

•  

•  
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•  
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9. A pandemia do Covid - 19 

 

Tendo em conta o período excecional (no mau sentido) que o mundo atravessa devido à pandemia 

de Covid-19, a Associação Escola 31 de Janeiro considerou ser relevante e oportuno acentuar a sua 

vertente de Responsabilidade Social, de forma a poder dar uma resposta excecional (no bom 

sentido) a este desafio. 

Assim, para além das óbvias medidas rigorosas de higiene que foram adotadas, a Escola procurou 

manter-se ativa no âmbito da Responsabilidade Social, tendo sido criados inúmeros projetos 

solidários, para os quais toda a comunidade escolar foi convidada a participar, tais como:  

 

De Casa para Casa 

 

A Associação Mais Proximidade Mais Vida (AMPMV) é um parceiro da escola que apoia idosos que 

vivem sozinhos e que precisam de ajuda para ir às compras, médico ou... simplesmente para falarem 

um bocadinho. Só na Baixa de Lisboa e na Mouraria há mais de 5000 idosos em situação de 

isolamento e a necessitar de acompanhamento diário. 

O trabalho da AMPMV tornou-se muito mais difícil com o Coronavírus, pois como não podem visitar 

os seus idosos, a sua sensação de isolamento é muito maior! Por isso, a 31 e a AMPMV tiveram 

uma ideia: no tempo de pandemia, as Famílias 31 inscritas no projeto eram convidadas a serem o 

Amigo à Distância destas pessoas, sendo que o desafio consistia em enviar um email por semana, 

no qual podiam abordar os temas que julgassem interessantes/divertidos. Assim, as Famílias 31 

ganhavam uma espécie de avô ou avó emprestada para estas semanas! Posteriormente, cabe à 

equipa técnica da Associação Mais Proximidade Melhor Vida ler as mensagens das crianças aos 

idosos e convidar os mesmos a responder às cartas dos alunos. 

O projeto contou com a participação de trinta alunos, desde a infantil até ao 9º ano de escolaridade 

e cerca de vinte e cinco idosos. 

Este projeto revestiu-se de enorme importância, pois combateu a solidão sentida nas pessoas idosas 

durante o período de confinamento e distanciamento social, promovendo em simultâneo o convívio 

intergeracional.  

E ficou prometido que quando as condições sanitárias o permitirem, a Associação e a AMPMV 

promoverão um encontro presencial entre as crianças e os idosos. 
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Este bonito projeto social e solidário já contou com a cobertura de alguns meios de comunicação, 

que entrevistaram alguns dos nossos alunos que participaram neste projeto. Assim, a Escola teve 

peças por parte do Jornal de Notícias, Antena 1, Renascença e RTP. 

 

Campanha Máscaras 

Em parceria com o Montepio, este projeto proposto às Famílias 31 tinha como intuito promover o 

fabrico de máscaras caseiras, tendo sido disponibilizado um detalhado tutorial sobre as mais 

diversas e criativas formas de se criar uma máscara de proteção, recorrendo a materiais que todos 

temos em casa. 

O resultado da campanha reverterá a favor de IPSSs selecionadas pelo Montepio e que 

manifestaram terem dificuldades em adquirirem máscaras com regularidade para os seus 

colaboradores e voluntários.  

 

CrescerSer 

Uma das entidades da nossa comunidade que, publicamente, manifestou estar a passar por 

dificuldades durante este período de pandemia foi a Crescer Ser, instituição que acolhe crianças que 

são retiradas à sua família biológica. 

Neste sentido, a Escola organizou uma campanha de recolha de alimentos, convidando as Famílias 

31 a depositarem as suas ofertas na escola, que se manteve aberta durante a pandemia. Assim, 

uma vez por semana a Escola 31 de Janeiro enviou à Crescer Ser os resultados da generosidade 

dos seus associados, ajudando esta IPSS durante este momento de maior fragilidade. 

 

Make a Wish e IPO 

Em tempo de pandemia, os alunos da Escola foram convidados a criarem postais e mensagens de 

incentivo para quem está doente e num momento de maior fragilidade. 

Assim, os alunos do 2º e 3º ciclo criaram um postal/poema/desenho/canção com uma mensagem de 

ânimo e esperança, que foi enviada para as crianças acompanhadas pela Make-a-Wish, enquanto 

os alunos do 1º ciclo foram convidados a desenhar um postal para os doentes internados no IPO. 

  

9.1 – As condicionantes do Covid-19  

 

A pandemia também trouxe, naturalmente, várias condicionantes ao calendário que a Escola tinha 

delineado para a Responsabilidade Social. 

Assim, não só a disciplina teve de ser reestruturada, de forma a se adaptar ao contexto 

videoconferência, como também as ações programadas não se puderam realizar. Sendo assim, 

foram adiadas as seguintes atividades: 

• A quarta edição do Voluntariado em família, que seria de índole ambiental e contaria 

com a colaboração dos parceiros Montepio e Movimento Azul 
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• Todo o processo decorrente do projeto “Humanização Espaços escolares”, que levou a 

um compreensível atraso na resposta da Câmara Municipal de Cascas; 

• Dia do Voluntariado do Montepio – todos os anos o Montepio tem um dia de 

Voluntariado com ações em todo o país. A edição de 2020 teria uma ação de voluntariado 

ambiental na Parede que seria assegurado pelas duas turmas do nono ano. 

• Proteção Animal – aquando da vinda da Associação São Francisco de Assis à aula de 

Responsabilidade Social, os alunos ficaram incumbidos de realizar trabalhos subordinados 

ao tema do Abandono animal e da Extinção, trabalhos esses que entrariam em competição 

com turmas de outras escolas do concelho. O fecho das escolas a nível nacional coincidiu 

exatamente com estas apresentações, pelo que apenas três turmas chegaram a apresentar 

os seus projetos à técnica da Associação São Francisco de Assis. Ficou também por 

agendar uma ação de voluntariado no próprio canil, para os alunos do 8º ano na última 

semana de aulas. 

 


