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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. 

Assim, a difusão dos valores intrínsecos da Responsabilidade Social, tais como a 

entreajuda, solidariedade ou o respeito pelo próximo, são cada vez mais 

importantes, especialmente entre as crianças e os jovens, pois só desta forma 

poderemos aspirar a ter, no futuro, uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais 

altruísta, assim como mais consciente dos desafios sociais, económicos, de saúde 

e ambientais que tem pela frente.  O mundo atual exige, por isso, cidadãos 

conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades, sendo capazes de 

intervir civicamente e de se envolver de forma ativa, responsável e contínua na 

sociedade em que estão inseridos. 

Neste sentido, entendemos que cabe às escolas o papel de fomentar, em primeira 

instância, a participação dos seus alunos na vida social e democrática da escola, 

dando-lhes regras e responsabilidades, para depois alargar o seu âmbito de ação à 

sociedade, envolvendo-os em projetos cívicos e solidários, que os façam conhecer 

o mundo fora da esfera escolar e familiar, assim como reconhecer o seu papel 

enquanto cidadãos, vivenciando uma cultura de cidadania democrática, onde 

partilhem ideias e as possam concretizar, preconizando o bem-comum e a ajuda ao 

próximo. 

Sendo a Associação Escola 31 de Janeiro uma IPSS com larga tradição social, 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 divulgação dos valores 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, 

servindo o presente relatório para elencar as atividades que foram desenvolvidas 

neste domínio, ao longo do ano letivo de 2020-2021. 
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1. A disciplina de Responsabilidade Social / 

Educação para a Cidadania 

No ano letivo de 2019/2020 teve início o projeto de levar regularmente a 

Responsabilidade Social para dentro das salas de aula, tendo sido criada a 

disciplina correspondente, baseada nos temas constantes da Estratégia Nacional 

para a Educação para a Cidadania, do Ministério da Educação. 

O plano curricular e metodologias de ensino foram devidamente aprovados pelo 

Ministério da Educação e pela Direção da Associação, tendo sido construídos 

planos curriculares distintos e diferenciados para cada um dos anos de escolaridade 

do segundo e terceiro ciclos, abordando os mais diversos temas dos quatro grandes 

grupos da Responsabilidade Social, que serão alvo de uma avaliação mais 

minuciosa em baixo, no ponto 1.1.  

Devido à transversalidade dos temas trabalhados nestas aulas, é feita uma 

articulação com os conteúdos das restantes disciplinas, de forma a ser maximizada 

a aprendizagem dos alunos, sendo dada primazia à metodologia de projeto e à 

discussão e partilha de ideias, conferindo assim uma dimensão mais prática à 

disciplina. Esta abordagem global e transversal, que permite que haja uma 

interdisciplinaridade entre os mais variados tipos de conteúdos lecionados, permite 

que os alunos se possam expressar enquanto agentes de cidadania autónomos e 

críticos, levando as aprendizagens aprendidas para vários momentos da sua vida e 

do seu quotidiano. 

 

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 e as 

catástrofes ambientais que delas decorrem, sendo dado especial enfoque naquilo 

que os cidadãos do mundo podem e devem fazer para contribuírem para a 

minoração deste flagelo, nomeadamente a aposta nas Energias Renováveis, defesa 

dos ecossistemas e na sensibilização dos 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 

levados 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 áreas 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 os seus deveres e direitos enquanto cidadãos de 

uma Democracia livre, 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 prossecução 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 necessidade 

desta prática, que no nosso país ganha especial relevância, pois o setor português 

da Economia Social e Solidária apresenta uma enorme dependência do trabalho 

voluntário. 

 

1.2 Breve avaliação das aulas  
 

Depois de um primeiro ano de aulas de Responsabilidade Social em que se optou 

por uma abordagem mais vertical, que permitisse aos alunos terem contacto com 

variados temas, de forma a poderem ter uma visão mais abrangente sobre o mundo 

da Responsabilidade Social, bem como adaptarem-se às metodologias da 

disciplina. Neste ano de 2020-2021 já foi cumprido o plano curricular delineado para 

cada um dos anos de escolaridade, que está explanado no ponto 1.2.1. deste 

relatório. 

Os conteúdos programáticos delineados no início do ano letivo foram cumpridos em 

todos os anos de escolaridade, tendo havido uma maior aposta nos trabalhos de 

grupo e nas apresentações orais. Devido à pandemia de Covid-19, não foi possível 

receber nas aulas convidados das mais diversas entidades do Terceiro Setor, nem 

tampouco fazer visitas de estudo ou desenvolver projetos de voluntariado que 

implicassem saídas da escola.  

No entanto, e apesar destas limitações, as turmas do 8.º e 9.º anos desenvolveram 

alguns projetos solidários, devidamente explanados no ponto 1.2.3 do presente 

relatório, estando envolvidos desde a sua conceção até à avaliação final. 

 

 

1.2.1 – Os temas dados por ano de escolaridade 

 

No ano letivo de 2020-2021, foram abordados os seguintes conteúdos 

programáticos no segundo e terceiro ciclos: 
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5º ano: 

Aula Conteúdos programáticos 

Apresentação Apresentar aos alunos a disciplina e respetivos objetivos 

Noções básicas sobre Responsabilidade Social e Voluntariado; 

Recolha das apetências e gostos dos alunos no que toca a RS e 

Voluntariado 

A comunicação e as 

notícias 

O que é a Comunicação? Como se comunica bem? 

As várias formas de comunicar. 

As notícias - promover o interesse dos alunos em acompanhar as 

notícias e o que se passa no mundo. 

A correlação entre Comunicação e a Responsabilidade Social 

O conceito de Fake News e os seus perigos. 

Como identificar as Fake News.  

A Era da Informação e os seus perigos 

Visita de sites noticiosos, para analise das respetivas notícias. 

O nosso planeta O que devemos fazer para proteger o nosso planeta. 

O conceito do Aquecimento Global 

As causas e consequências do Aquecimento Global. 

Quizz sobre o Ambiente e continuação da aula anterior 

As boas práticas ambientais do Homem 

A extinção dos animais  A extinção das espécies animais e as consequências para o mundo, 

para o Ambiente e para o Homem 

O papel do Homem na extinção das espécies e dos seus habitats 

Os Oceanos e as calotas polares. 

Ficha de avaliação. 

Discussão de notícias da atualidade sobre o Ambiente. 

Proteção Animal Aula com Associação São Francisco de Assis sobre Proteção e Bem-

estar Animal. 

Trabalho de grupo sobre a linguagem corporal dos animais. Cada 

grupo escolhe um animal e tem de estudar a forma como esse animal 

comunica. 

Cultura 
 

Introdução ao estudo da Cultura. 

A Cultura enquanto elemento estrutural de uma sociedade. 

A Música, a Literatura e o Cinema. 

Jogo Cultural de equipas. 

Trabalho de grupo: elaboração de projetos culturais delineados pelos 

alunos. 
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Cidadania ativa O que é um bom cidadão?  

Direitos e deveres dos cidadãos 

As possibilidades de participação na resolução dos problemas da 

sociedade em que estamos inseridos 

As eleições e a importância do voto. 

Trabalho de grupo sobre Cidadania 

Que medidas apresentar para melhorar o nível de Cidadania dos 

portugueses? - reflexão e debate. 

O vício dos videojogos O que é um vício? As suas implicações pessoais e sociais 

Quais os sintomas de um viciado. 

O vício dos videojogos como doença, segundo catalogação da 

Organização Mundial da Saúde. 

Trabalho de grupo. 

Igualdade de Género Sensibilização dos alunos para os temas inerentes à igualdade de 

género, violência no namoro, igualdade de oportunidades, igualdade 

salarial, entre outros. 

O conceito de machismo e femismo. 

A importância social do feminismo. 

O Civismo O que é o Civismo? 

Regras de conduta que devem ser adotadas por todos 

O civismo como garante de uma sociedade mais correta, amigável e 

altruísta. 

Ficha de avaliação. 

Trabalhos de grupo. 

O Bullying nas escolas. 

Educação para a 

Saúde 

Os cuidados a ter com o Sol e com os raios UV 

As doenças de pele e como as podemos evitar. 

Jogos de perguntas 

Encerramento do ano Jogo de equipas com um quizz cultural sobre os vários temas da 

Responsabilidade Social 

 

6º ano: 

Aula Conteúdos programáticos 

Voluntariado O que é o Voluntariado? 

Os Direitos e os Deveres de um bom voluntário 

A importância social do Voluntariado 
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O nosso planeta Revisões dos conceitos sobre o Ambiente apreendidos no ano 

anterior. 

O Ambiente e a União Europeia. O que tem sido feito no Mundo 

para combater as alterações climáticas 

Plasticologia Marítima Sensibilização dos alunos para a questão da poluição dos 

Oceanos e para os perigos dos plásticos nos mares. 

Trabalho: o meu consumo diário de plástico. 

Visualização do documentário: "a plastic ocean". 

Os Direitos Humanos e a Paz O que são os Direitos Humanos? 

Promover uma cultura de direitos humanos e de liberdades 

fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, 

contribuindo para que os alunos adquiram os conhecimentos, 

capacidades, valores e atitudes que lhes permitam compreender, 

exercer e defender os Direitos Humanos, assumindo o respeito 

por estes como responsabilidade de todas as pessoas, em prol 

de um mundo de paz, justiça, liberdade e democracia. 

Educação Financeira O conceito de Educação Financeira 

O consumo responsável: os bens essenciais e não essenciais 

O Orçamento Familiar 

A poupança e o crédito 

As entidades bancárias e os empréstimos bancários 

Cultura A importância da Cultura no desenvolvimento dos jovens e 

enquanto garante de uma Democracia saudável e de uma 

cidadania ativa. 

O Cinema enquanto importante veículo cultural e de transmissão 

de valores. 

Trabalho de grupo. 

A Importância da Literatura e da Leitura no desenvolvimento 

cultural e cívico.  

Hábitos de leitura dos alunos. 

Os benefícios da Leitura. 

Comemoração do 25 de Abril Visualização de documentário sobre a vida e direitos dos 

portugueses antes da Revolução dos Cravos. 

Internet Segura Os perigos da Internet. Como nos protegermos e como 

compreender o funcionamento da Internet e das redes sociais. 

Jogo de perguntas sobre os perigos da Internet 

Educação Alimentar Introdução ao estudo da alimentação saudável, sensibilizando os 

alunos para a importancia deste tema. 

Trabalho de grupo sobre a alimentação saudável. 
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Alimentação e Sustentabilidade: correlacionar a alimentação 

humana com os perigos para a Sustentabilidade: o consumo 

excessivo de carne, o desperdício alimentar, etc 

O desperdício alimentar Sessão sobre o desperdício alimentar, com o intuito de sensibilizar 

os alunos para esta temática, assim como comunicar as formas 

de pôr cobro a este flagelo e ensinar de que forma é que todos 

podemos contribuir para evitar este desperdício 

Banco Alimentar contra a Fome Apresentação do BA aos alunos; 

Introdução do conceito da solidariedade, economia da dádiva e 

da importância de contribuir para causas solidárias; 

Como aferir se uma entidade é de confiança, de forma a termos 

a certeza que o nosso donativo é entregue a quem de direito. 

Encerramento do ano Jogo de equipas com um quizz cultural sobre os vários temas da 

Responsabilidade Social 

 

7º ano: 

Aula Conteúdos programáticos 

As notícias e a globalização Saber o que é a globalização e entender como a globalização 

encurta o tempo e o espaço 

As notícias - Promover o interesse dos alunos em 

acompanhar as notícias e o que se passa no mundo. 

As caracteristicas e perigos da Era da Informação: o excesso 

de informação, o sensacionalismo, oclickbait  e as fake news. 

Perceber a influência dos media no modo como olhamos o 

mundo 

Exercícios práticos com Notícias falsas e Sensacionalismo 

Ambiente O início das preocupações ambientais - a Conferência de 

Estocolmo de 1972 e o Dia Mundial do Ambiente 

A constituição das Nações Unidas da Comissão Mundial para 

o Ambiente e Desenvolvimento (1983). Este grupo tinha 

como missão elaborar um programa para a mudança em 

matéria de ambiente. 

As preocupações ambientais em Portugal 

As Alterações climáticas Conhecer as causas das alterações climáticas a diferentes 

escalas 

Compreender a necessidade da adoção de medidas de 

adaptação para fazer face aos riscos e impactes resultantes 

das alterações climáticas 

As energias renováveis Os varios tipos de energias renovaveis: a sua utilização e 

funcionamento 

As energias renovaveis enquanto garante de um futuro 

sustentável 



 

12 
 

12 

A biodiversidade Compreender o conceito de Biodiversidade 

Analisar as principiais ameaças à Biodiversidade a diferentes 

escalas 

Os animais selvagens e a destruição 

dos seus ecossistemas 

A importância da vida selvagem animal na biodiversidade 

mundial. 

O conceito de extinção e o impacto do Homem neste 

fenómeno. 

As consequências da destruição dos ecossistemas. 

Os animais de companhia e o nosso 

bem-estar emocional 

Os animais enquanto membros da nossa família. 

Como tratar bem um animal e como proceder em caso de 

abandono. 

As energias renováveis A importância das energias renováveis na sustentabilidade 

do nosso planeta 

As energias renováveis em Portugal e na União Europeia 

A poluição dos combustiveis fosseis. 

Os vários tipos de energias renováveis e a sua aplicabilidade 

As energias renováveis e a EU.  As ODS de 2015 

A poluição automóvel. 

Trabalho de grupo: as cidades verdes e sustentáveis. 

Indústrias Alimentar e têxtil A problemática da Indústria no panorama atual. 

A produção excessiva. 

Sensibilização dos alunos para a problemática da produção e 

poluição excessiva, assim como a necessidade de alterar 

comportamentos. 

A água A escassez de água no planeta 

As desigualdades mundiais no domínio da água potável. 

Discriminação O que é a Discriminação. 

Os vários tipos de discriminação 

O conceito de Racismo 

Trabalho de grupo: cada grupo escolhe um tipo de 

discriminação para apresentar à turma, tendo de mostrar 

exemplos concretos e reais dessa discriminação na 

sociedade atual 

Comemoração do 25 de Abril Visualização de documentário sobre a vida e direitos dos 

portugueses antes da Revolução dos Cravos. 

Bullying A violência nas escolas. Os fatores associados à violência 

(familiares, escolares, sociais e individuais) 

A delinquência 

Como identificar fatores de risco e como adotar medidas de 

segurança pessoal 

O conceito do Bullying e as suas implicações na felicidade e 

bem-estar das vítimas 

Como combater o bullying e protegermo-nos a nós e aos 
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outros 

O ciber-bullying 

Trabalho de grupo 

Saúde Juvenil Cuidados básicos de higiéne, tratamento do acne, etc 

Primeiros socorros  Difusão de conceitos básicos de saúde e de primeiros 

socorros 

Aprendizagem prática de técnicas de reanimação cardíaca e 

de como proceder para se contactar os serviços de 

emergência 

A Música e a Responsabilidade Social A Música como veiculo cultural e de transmissão de 

mensagens humanitárias e de reflexão pessoal e social 

A Música como forma de intervenção social 

A importância social do Desporto O Desporto enquanto elemento de Responsabilidade Social e 

inclusão social. 

Visualização do início do filme "Treinador Carter". 

Literatura A leitura enquanto elemento fundamental de aprendizagem, 

cultura e aprimoramento da Linguagem. 

Os beneficios da leitura no desenvolvimento e crescimento 

das pessoas 

A pobreza O conceito de pobreza 

As desiguildades económicas entre as várias zonas do globo 

A pobreza em Portugal 

Encerramento do ano Jogo de equipas com um quizz cultural sobre os vários temas 

da Responsabilidade Social 

 

8º ano: 

Aula Conteúdos programáticos 

Cidadania ativa O que é um bom cidadão?  

Direitos e deveres dos cidadãos 

As possibilidades de participação na resolução dos problemas da 

sociedade em que estamos inseridos 

A Cidadania ativa enquanto garante de uma sociedade mais justa, 

equitativa e solidária 

As eleições e a importância do voto 

Cidadania ativa - Política O que é a Política 

Os perigos sociais do desinteresse na Política 
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A Política em Portugal 

O funcionamento da Assembleia da República 

Os vários tipos de eleições 

O populismo e os seus perigos 

Política na adolescência. 

A Política Internacional A Política Internacional 

Os Direitos Humanos e a sua importância (revisões) 

Os Direitos Humanos no mundo  

A comunicação e as notícias As notícias - Promover o interesse dos alunos em acompanhar as 

notícias e o que se passa no mundo. 

Reconhecer a liberdade de expressão como um direito humano 

fundamental (art.º 19.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos)  

 Conhecer a censura, a sua história e as suas características  

Os media modernos: 

videojogos, redes sociais e 

canais de youtube 

Transmissão das melhores formas de usar a internet e as novas 

tecnologias assim como alertar para os perigos da sua utilização 

errónea.  

Conhecer as principais redes sociais digitais: entender quais são as 

suas vantagens e os seus inconvenientes  

As Redes Sociais Visualização de documentário sobre a influência das redes sociais 

A internet enquanto um negócio. A importância do vício do utilizador 

para o negócio ser rentável 

A problemática da substituição das relações reais pelas virtuais 

Discussão e debate sobre a influência das Redes Sociais e da Internet 

no nosso quotidiano 

A vida nas redes sociais enquanto existência plástica e oca. 

Os vícios O que é um vício? As suas implicações pessoais e sociais 

Sintomas de um viciado. 

Os vários tipos de vícios: álcool, tabaco, drogas e tecnologia 

O vício dos videojogos como doença, segundo catalogação da 

Organização Mundial da Saúde 

A discriminação A História da discriminação: eventos da História marcados pela 

Discriminação e pelo desrespeito pelos Direitos Humanos 

Os vários tipos de discriminação. 

O Racismo O Racismo: contexto histórico e desenvolvimento do conceito 

O Racismo no século XXI 

Apresentação das notícias escolhidas pelos alunos sobre o tema do 

Racismo. 

As artes, a Cultura e a 

Responsabilidade Social 

As Artes e a Cultura enquanto elemento diferenciador e enquanto 

veículo de democracia e liberdade. 

Cinema O Cinema enquanto importante veículo cultural e de transmissão de 

valores. 

A correlação entre o Cinema e a Responsabilidade Social 

Trabalhos de grupo 
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O Civismo O que é o Civismo? 

Regras de conduta que devem ser adotadas por todos 

O civismo como garante de uma sociedade mais correta, amigável e 

altruista. 

Segurança Rodoviária e o 

Civismo na estrada 

As estradas como "veículo" de várias atitudes e comportamentos 

desviantes que são atentados ao civismo 

As nossas obrigações cívicas enquanto elementos da Segurança 

Rodoviária 

O Código da Estrada 

Proteção Civil As medidas de autoproteção 

Simulacros 

A responsabilidade cívica 

A Segurança e a Paz A segurança, enquanto conceito com valor social e político apareceu 

no rescaldo da I Guerra Mundial, tendo como objetivo a prevenção de 

conflitos e a promoção da paz, através de uma política de cooperação 

coletiva, de forma a alcançar a paz internacional. 

 O conceito de segurança contemporâneo quer-se multidimensional, 

multinível e amplamente abrangente, de carácter político e tanto 

coletivo quanto individual. 

A ONU, a EU e a sua função 

O Dia da Defesa Nacional 

Envelhecimento ativo Sensibilização dos alunos para as temáticas do envelhecimento; 

Desmistificação de mitos relacionados com a velhice; 

Chamada de atenção para a questão do abandono dos cidadãos 

séniores 

Voluntariado Participação em Projeto de turma de voluntariado 

Cultura Quizz cultural com os temas aprendidos ao longo do ano. 

 

9º ano: 

Aula Conteúdos programáticos 

Voluntariado Escolha de Projeto de turma de RS 

A comunicação e as notícias As notícias - Promover o interesse dos alunos em acompanhar as 

notícias e o que se passa no mundo. 

Perceber como é que os media constroem a realidade; e como essa 

mesma realidade pode ser distorcida 

O que é a opinião pública? 

Compreender o que é o interesse público da informação e entender 

a diferença entre interesse público e interesse do público 

Perceber porque é relevante distinguir vida pública e vida privada e 

porque importa respeitar o direito à privacidade 

Empreendedorismo O que é o empreendedorismo? 

Como criar projetos que tragam beneficios para a nossa 

sociedade?  
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Os elementos que devem constar num projeto de 

empreendedorismo 

Trabalho de grupo. 

A Educação Financeira 

 

O que é a Educação Financeira e qual a sua importância na 

formação de consumidores mais conscientes e responsáveis. 

Os esquemas de pirâmide. 

Trabalhos de grupo. Cada grupo trabalhará um tema da Educação 

Financeira para apresentar aos colegas. Os temas são: 

 

- Consumo consciente e responsável 

- Os bancos e as dívidas bancárias 

- Poupança e investimento 

- O défice orçamental 

- Prevenção de situações de fraude.  

- O que são os seguros? 

Voluntariado Desenvolvimento do projeto de turma de RS 

Estilos de vida saudáveis  Os comportamentos de risco típicos da adolescência 

A pressão de grupo. 

As consequências que estes comportamentos podem ter no nosso 

futuro. 

A saúde mental - o que é e a sua importância. 

Trabalho de grupo 

Como estudar e adquirir hábitos 

de estudo 

Como organizar o estudo e definir objetivos 

Truques e dicas para maximizar o tempo útil de estudo. 

O conceito da Procrastinação. 

Alterações climáticas As Alterações Climáticas e as melhores formas de garantir a 

Sustentabilidade do Planeta 

O nosso planeta O que devemos fazer para proteger o nosso planeta. 

A poluição e os recursos finitos. 

O Aquecimento Global 

A reciclagem 

Início da visualização de documentário de David Attenborough. 

As energias renováveis e a sua importância para o futuro 

sustentável do nosso planeta 

A Sustentabilidade O conceito de Sustentabilidade: a sua importância na atualidade e 

as boas práticas que devem ser adotadas por todos 

A dimensão ambiental, social e económica da Sustentabilidade. 

Como podemos ter uma vida mais sustentável? 

O consumo exagerado de alguns tipos de alimentos, roupa e bens 
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de lazer 

As energias renováveis 

A Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável 

A importância da Educação na construção de um mundo melhor 

A educação como prioridade para a UNESCO porque é um direito 

humano básico e estabelece a fundação para a construção da paz 

e do desenvolvimento sustentável. 

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

A Liderança O que é um bom líder? Caracteristicas de um bom líder 

Os vários tipos de Liderança  

Dormir A importância de garantir as horas de sono diárias necessárias 

A privação de sono e as suas consequências no desempenho 

físico e intelectual das pessoas. 

Correlação entre a privação de sono e os vícios com as 

tecnologias. 

O risco Promover o conhecimento do conceito de Risco no âmbito da 

Proteção Civil, e desenvolver uma cultura de segurança, 

consubstanciada em atitudes e comportamentos de prevenção, de 

minimização e de autoproteção perante os riscos. 

Os vários tipos de risco: riscos naturais, tecnologicos e mistos. 

O que é um Plano de Segurança? 

 

1º ciclo: 

Nas turmas do 1º ciclo, os temas da Responsabilidade Social foram abordados 

pelas professoras titulares no âmbito da disciplina de Estudo do Meio, sendo dadas 

pequenas introduções aos temas de mais fácil apreensão para estas idades, tais 

como a importância da Paz, a Cidadania ou o Voluntariado. 

1.2.2 – Comportamento e aproveitamento 

 

Relativamente ao comportamento das turmas, o mesmo é globalmente bastante 

positivo, sendo que as únicas turmas da escola a revelarem um comportamento 

desadequado e que afeta a avaliação dos alunos foram as turmas do 5ºA e do 8ºA, 

tendo sido nessas turmas que foram reforçados os conteúdos referentes à 

Cidadania, Bullying e respeito pelo próximo. 

Quanto ao aproveitamento, é de salientar o interesse e empenho generalizado dos 

alunos nas temáticas abordadas em sala de aula, sendo, por isso, o aproveitamento 

global da generalidade das turmas bastante satisfatório, havendo já um 

conhecimento generalizado e uma cultura geral mais alargada por parte dos alunos 

que tiveram em 2020-2021 o seu segundo ano da disciplina de Responsabilidade 

Social / Educação para a Cidadania. 
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Turmas 
Comportamento Global Aproveitamento Global 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

5º A 

  
Suficiente Insuficiente Suficiente Bom Suficiente Bom 

5º B 

  
Muito Bom Bom Muito Bom Bom Bom Muito Bom 

6ºA 

  
Bom Bom Bom Suficiente Suficiente Bom 

6º B Suficiente Bom Bom Suficiente Bom Bom 

7º A Suficiente Suficiente Bom Suficiente Suficiente Bom 

7ºB Bom Muito Bom Muito Bom Bom Bom Muito Bom 

8ºA Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Bom Bom 

8ºB Bom Bom Muito Bom Bom Bom Bom 

9ºA Bom Bom Bom Bom Bom Muito Bom 

9ºB  Bom Bom Bom Bom Bom Muito Bom 

 

 

1.2.3 – Projetos de turma do 8º e 9º ano. 

 

No decorrer no primeiro período, os alunos do 8º e 9º ano foram desafiados a criar 

um Projeto de Responsabilidade Social, sendo a turma dividida nos quatro grupos.  

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. 

 

8º B: 
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1) A turma organizou no mês de novembro de 2020 uma campanha de recolha 

de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome. Numa época marcada 

pela pandemia de Covid-19, o número de famílias a pedir ajuda ao Banco 

Alimentar aumentou exponencialmente, pelo que os alunos quiseram 

contribuir para a campanha de natal desta instituição. É de destacar o 

empenho e dedicação da turma na divulgação e comunicação do projeto, 

assim como na receção, divisão e inventariação de todos os bens 

angariados. A entrega foi feita no dia 4 de dezembro de 2020, tendo sido 

entregues 140 kg de alimentos, que motivou a que a Escola recebesse uma 

carta de agradecimento, remetida pela Dra. Isabel Jonet. 
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“Vimos agradecer muito a todos quantos participaram na Campanha de recolha de alimentos 

para o Banco Alimentar, realizada na Associação Escola 31 de Janeiro. 

Sendo cada vez mais premente a ajuda às pessoas que vivem com dificuldades, este ano ainda 

mais necessário pelos impactos da pandemia, esta campanha é exemplo de grande 

solidariedade. 

Graças ao empenho da Escola e de todos quantos nela estudam e trabalham, foi possível 

recolher 140 kg de produtos alimentares diversos. Estes bens contribuirão para minorar as 

carências alimentares de 66.215 pessoas necessitadas, através de 375 instituições 

selecionadas e acompanhadas pelo Banco Alimentar. 

É em nome das pessoas que vão beneficiar da vossa ajuda que vimos agradecer. 

Com os melhores cumprimentos e gratidão 

Isabel Jonet” 
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9º A: 

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 foram angariados alimentos, medicamentos, brinquedos e 

mantas para os mais de 600 animais que se encontram no canil de São 

Francisco de Assis.  

 
Desta forma, foram recolhidos: 

• Mantas / toalhas turcas 

• Comida húmida (latas para cão e gato) 

• Areia para gato 

• Ração seca, de preferência sem cores 

• Trelas / coleiras / brinquedos 

• Biscoitos 
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Pode ler a notícia em: https://escola31janeiro.pt/2021/05/03/campanha-de-solidariedade-animal/ 

 

 

 

https://escola31janeiro.pt/2021/05/03/campanha-de-solidariedade-animal/
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A segunda campanha é efetuada em parceria com a Associação Mutualista do 

Montepio e tem como objetivo a angariação de material de saúde (nomeadamente 

máscaras e produtos de desinfeção), a serem entregues a Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSSs) que tenham manifestado dificuldades e pedido 

apoio no âmbito da aquisição desta despesa extra, trazida pela Covid-19. O 

momento particularmente conturbado que vivemos levou a que o número de 

solicitações que estas instituições receberam tenha aumentado exponencialmente 

nos últimos meses, pelo que esta campanha tem como intuito facilitar a missão das 

referidas instituições. 

Todos os alunos e respetivas famílias que queiram associar-se a esta campanha, 

devem entregar o seu contributo num saco fechado, a ser entregue a uma das 

assistentes operacionais que está no portão da entrada. Os donativos serão 

devidamente higienizados, sendo posteriormente recolhidos, organizados e 

catalogados pelos alunos da turma dinamizadora.  

 

8º A: 

Campanha solidária para o Banco Alimentar Contra a Fome (maio e junho de 

2021) 

Devido à impossibilidade de se fazerem campanhas presenciais nos 

supermercados e ao aumento exponencial no número de pedidos de ajuda que esta 

IPSS tem recebido, a Escola 31 de Janeiro ofereceu-se para realizar nova 

campanha solidária e, uma vez mais, a comunidade escolar da 31 respondeu em 

força.  
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Pode ler a notícia em: https://escola31janeiro.pt/2021/06/16/campanha-banco-alimentar/ 

 

Aula sobre o Ambiente e as Alterações Climáticas ao 1º ano: 

 

Algumas alunas do 8ºA prepararam uma aula sobre o Ambiente, ministrando-a aos 

alunos do primeiro ano de escolaridade. Foi da responsabilidade da turma a criação 

de todos os conteúdos, jogos e do teatro que foi apresentado aos seus colegas mais 

novos, sensibilizando-os e ensinando-os para a importância de todos nos 

preocuparmos com o Ambiente. 

Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/06/05/aula-sobre-o-ambiente-1o-ano/ 

https://escola31janeiro.pt/2021/06/16/campanha-banco-alimentar/
https://escola31janeiro.pt/2021/06/05/aula-sobre-o-ambiente-1o-ano/
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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 as entidades 

abaixo referidas são especialistas.  

No entanto, importa realçar que, devido à pandemia, as limitações impostas pelas 

autoridades de saúde impediram a entrada de entidades parceiras na escola, 

diminuindo assim drasticamente as participações em aula, face ao ano letivo 

anterior, tendo de se optar por fazer essas mesmas participações via zoom (com 

todas as limitações e constrangimentos que esta modalidade acarreta) ou fora da 

escola, nomeadamente no Monte de Santa Luzia. 

Assim, no ano letivo de 2020/2021, as seguintes instituições participaram nas aulas 

de Responsabilidade Social da Associação Escola 31 de Janeiro: 

 

1) Entidade: Cascais Jovem 

Aula: O vício dos videojogos, ciberbullying e a dependência das 

novas tecnologias 

Turmas: 3º Ciclo 

Desenvolvimento:  

Inspirada no videojogo Among Us, a campanha foi batizada como “O 

Vírus é o Impostor” e aborda temas pertinentes, através de atividades 

dinâmicas, tais como: os perigos da Internet, o vício dos videojogos e 

respetivo impacto do gaming na saúde mental e o cyberbullying. Em 

todas estas temáticas foi feita uma ligação à situação pandémica que 

vivemos, de forma a sensibilizar os alunos para os cuidados 

preventivos para combater o Covid-19. 

Assim, através de jogos, foi aferido se os alunos têm comportamentos 

corretos no seu dia-a-dia, sendo propostos diversos compromissos 

para todos, para que optem por um estilo de vida mais saudável, quer 

para a saúde mental, quer para o bem-estar físico. 

A situação de pandemia da COVID-19 afeta-nos a todos, colocando-

nos perante novas exigências e desafios, que implicam a capacidade 

de nos adaptarmos e de mudarmos o nosso comportamento no dia-a-

dia. Acima de tudo é importante estarmos atentos e cuidarmos da 

saúde e do bem-estar de todos. 
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No entanto, estas medidas não passam apenas pelo cumprimento das 

recomendações da Direção-Geral de Saúde de combate à infeção por 

Coronavírus, mas também pelo estar alerta para eventuais 

externalidades provocadas pela pandemia, como é o caso dos sinais 

de dependência da Internet e dos videojogos em crianças e jovens, 

assim como a ocorrência de cyberbullying nestes meios. 

Numa sessão ao ar livre, os alunos participaram com entusiasmo, 

reconhecendo alguns excessos no que toca a tempo passado a jogar 

e, na sua grande maioria, demonstraram responsabilidade e civismo 

perante a Covid-19. 
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Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/04/14/o-virus-e-o-impostor/ 

 

 

2) Entidade: Associação São Francisco de Assis 

Aula: Proteção Animal 

Turmas: 5º ano 

Desenvolvimento: através do Zoom, os alunos do 5º ano puderam 

conhecer a Associação São Francisco de Assis, tendo uma aula em 

que lhes foi apresentado o trabalho desta instituição, assim como os 

princípios subjacentes aos temas da Proteção Animal.  

Deste modo, os alunos aprenderam a proceder em caso de abandono 

animal, conheceram os Direitos dos Animais e ainda aprenderam 

sobre a Linguagem corporal dos nossos animais de estimação, para 

melhor os poderem compreender. 

 

 

  

https://escola31janeiro.pt/2021/04/14/o-virus-e-o-impostor/
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3.Voluntariado e Solidariedade na 31 

Procurando dar continuidade à valorização da importância do voluntariado e da 

solidariedade que a 31 de Janeiro tem feito nos últimos anos, no ano letivo de 2020-

21 foram desenvolvidas várias campanhas solidárias — algumas delas 

desenvolvidas pelos alunos do 3.º ciclo — que, uma vez mais, demonstraram o 

espirito solidário que vigora na comunidade escolar da 31, sendo de realçar o 

empenho e a envolvência de muitos dos nossos alunos nestes projetos. 

 

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, demonstrando assim aos nossos alunos, através do 

exemplo, que, se nos preocuparmos com os outros, a nossa sociedade será melhor 

para todos. 

Assim, no ano letivo de 2020/2021, a Escola levou a cabo as seguintes 

campanhas solidárias, nas quais envolveu toda a comunidade escolar: 

 

1) Apoio aos Hospitais 

No período mais conturbado da pandemia, foi exigido um esforço tremendo aos 

nossos profissionais de saúde e bombeiros, o que levou a que vários profissionais 

dos hospitais da região de Lisboa que trabalhavam nos “covidários” não 

conseguissem sequer sair das suas unidades durante o horário de trabalho, fazendo 

longos turnos sem terem oportunidade de comer alguma coisa. 

Neste sentido, um grupo de amigos – do qual fazia parte o professor de RS da 

escola – contactou vários Hospitais da região de Lisboa, tendo obtido a lista abaixo, 

com os itens que facilitariam a alimentação e hidratação dos nossos profissionais 

de saúde, para uma refeição rápida que lhes permitisse voltar rapidamente ao 

serviço.  

O que foi pedido pelos hospitais e pelas corporações de bombeiros foi: 

– águas pequenas; 

– sumos pequenos; 

– bebidas isotónicas; 

– cápsulas café nespresso; 



 

30 
 

30 

– snacks, de preferência embalados individualmente, tais como: mini croissants, 

pacotes de bolachas, barritas energéticas, barras de cereais, chocolates, entre 

outros; 

e 

– cremes hidratantes para rosto e mãos. 

 

Assim, a comunidade escolar da 31 juntou-se para ajudar quem tanto nos ajuda, 

entregando os bens acima descritos na escola, que depois se encarregou de os 

fazer chegar aos vários Hospitais da região de Lisboa, nomeadamente: 

• Cascais; 

• Beatriz Ângelo; 

• Amadora; 

• Santa Maria; 

• Egas Moniz. 

 

Donativos recolhidos na 31, no dia 2 de fevereiro 2021: 

 



 

31 
 

31 

 

Data Tipo Quantidade 

02.02.2021 Água 33cl 67 

02.02.2021 Sumos 109 

02.02.2021 Leite 25cl 16 

02.02.2021 Pacotes Bolachas Grandes 15 

02.02.2021 Barras de Cereais 85 

02.02.2021 Mini-Croissants 30 

02.02.2021 Mini-Pão de Leite 20 

02.02.2021 Madalenas 29 

02.02.2021 Mini-Chocolates 12 

02.02.2021 Chocolates 5 

02.02.2021 Snacks Fruta 9 
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Donativos recolhidos na 31, no dia 5 de fevereiro 2021:
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Data Tipo Quantidade 

05.02.2021 Mini-Pão de Leite 64 

05.02.2021 Mini-Croissants 32 

05.02.2021 Madalenas 77 
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05.02.2021 Napolitanas 46 

05.02.2021 Bolicaos 3 

05.02.2021 Leite com chocolate 27 

05.02.2021 Sumos 105 

05.02.2021 Ice tea 34 

05.02.2021 Água 33cl 75 

05.02.2021 Água 50cl 58 

05.02.2021 Rebuçados 500g 1 

05.02.2021 Chocolates individuais 13 

05.02.2021 Barras proteínas 18 

05.02.2021 Mini-Chocolates 44 

05.02.2021 Nougat 6 

05.02.2021 Barras de Cereais 172 

05.02.2021 Lata grão 1 

05.02.2021 Lata feijão 1 

05.02.2021 Gelatinas 3 

05.02.2021 Mini-waffles 10 

05.02.2021 Pacotes Bolachas 40 

05.02.2021 Cápsulas Nespresso 50 

05.02.2021 Cápsulas Delta Q 60 

05.02.2021 Cápsulas Nicola 20 

 

Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/02/09/campanha-de-apoio-a-hospitais-e-

bombeiros/ 

https://escola31janeiro.pt/2021/01/29/apoio-ao-hospital-de-cascais/ 

 

3.2. De Casa para Casa – Parte 2 

 

A Escola 31 de Janeiro e a Associação Mais Proximidade Melhor Vida (AMPMV) 

deram continuidade ao Projeto “De casa para casa”, no qual os nossos alunos foram 

https://escola31janeiro.pt/2021/02/09/campanha-de-apoio-a-hospitais-e-bombeiros/
https://escola31janeiro.pt/2021/02/09/campanha-de-apoio-a-hospitais-e-bombeiros/
https://escola31janeiro.pt/2021/01/29/apoio-ao-hospital-de-cascais/
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desafiados a escreverem cartas para os utentes da Associação, ganhando assim 

um “avô/avó”! 

O projeto no ano passado contou com a participação de 30 alunos, desde a infantil 

até ao 9º ano de escolaridade e cerca de 25 idosos e para este ano acrescentamos 

mais sete alunos voluntários (e respetivas famílias!) para darmos resposta a esta 

necessidade real da AMPMV: combater o isolamento dos seus idosos. 

A AMPMV, parceira da escola com quem desenvolvemos um trabalho de 

sensibilização com os alunos sobre a temática do envelhecimento, lançou este 

importante projeto como forma de diminuir a solidão sentida nas pessoas idosas 

durante o período de confinamento e distanciamento social, promovendo em 

simultâneo o convívio intergeracional. O objetivo foi estabelecer uma comunicação 

regular entre as crianças e jovens e os idosos através de carta enviada para o email 

do projeto. 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. 

Este projeto foi também posto a concurso na edição 2020/2021 do Galardão Escola 

Voluntária, promovido pela Câmara Municipal de Cascais, tendo ficado na sétima 

posição, obtendo uma classificação de 15,44 do júri. 

Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/02/23/de-casa-para-casa-parte-2/ 

 

3.3. As colónias de férias 

Na edição 2021 das Férias na 31, os alunos do 2.º e 3.º ciclos tiveram no seu 

programa de férias duas atividades de voluntariado, que serviram não só para 

ajudar as instituições e os seus beneficiários, mas também para inculcar nos nossos 

alunos – mesmo em tempo de férias – o gosto e a necessidade de darem um pouco 

do seu tempo para os outros. 

Assim, no dia 14 de julho, os alunos da 31 foram passar a manhã à sede do Banco 

Alimentar de Lisboa, onde estiveram a fazer voluntariado na área da distribuição 

alimentar, tendo armazenado quatro toneladas de pacotes de arroz, que serão, 

posteriormente, distribuídos por quem mais precisa.  

https://escola31janeiro.pt/2021/02/23/de-casa-para-casa-parte-2/


 

36 
 

36 
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Já no dia 21 de julho, os alunos do 2.º e 3.º ciclos foram visitar as instalações da 

Associação São Francisco de Assis, tendo aprendido como funciona o canil do 

nosso concelho e como é que os seus profissionais trabalham, diariamente, para 

proteger e cuidar as centenas de animais domésticos que albergam nas suas 

instalações.  
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No final da manhã, os alunos foram passear quatro cães da associação, fazendo 

um dos trilhos pedestres que a associação tem disponíveis para todos os voluntários 

que queiram passear os cães. 

 

 



 

39 
 

39 

 

3.4 – 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 e 

solidários 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 o seu tempo 

para contribuírem para o bem-comum. 

Neste ano letivo, embora as restrições provocadas pelo covid tenham 

impossibilitado a realização de mais atividades de Voluntariado em Família, no final 

do ano foi possível participar na seguinte ação ambiental: 

 

Atividade Ambiental na Ribeira de Caparide - 19 de junho de 2021  
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A Ribeira de Caparide, também designada como Ribeira de Manique, é uma linha 

de água com nascente na Cruz Alta (a 270 m de altitude), na vertente nascente da 

Serra de Sintra. A bacia hidrográfica tem uma área de 19.20 km2, com uma 

ocupação florestal na cabeceira, e agrícola e urbana na maior parte da área da 

bacia. 

É nos troços mais urbanos que esta linha de água apresenta uma maior proliferação 

de espécies invasoras, designadamente canas, e depósitos clandestinos de 

resíduos. Esta situação tem-se vindo a deteriorar na última década, devido, 

essencialmente, à ação já visível decorrente das alterações climáticas, pelo que é 

urgente fazer uma intervenção meticulosa e planeada neste ecossistema do nosso 

concelho. 

O projeto Caparide, Ribeira Viva pretende intervir em dois troços urbanos onde a 

qualidade ambiental e paisagística se encontra comprometida, assim como reforçar 

o território na sua adaptação às alterações climáticas, através do debaste das 

espécies invasoras e da plantação de espécies autóctones.  

A Associação Escola 31 de Janeiro associou-se a este importante projeto de 

requalificação, convidando as suas famílias a participarem numa manhã diferente 

de voluntariado. A primeira ação de voluntariado ocorreu no dia 19 de junho, tendo 

contado com a participação de várias famílias da 31. 
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Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/06/03/voluntariado-em-familia/ e 

https://escola31janeiro.pt/2021/06/21/voluntariado-na-ribeira-de-caparide/ 

 

 

https://escola31janeiro.pt/2021/06/03/voluntariado-em-familia/
https://escola31janeiro.pt/2021/06/21/voluntariado-na-ribeira-de-caparide/


 

45 
 

45 

 

3.5 – Galardões no âmbito da Responsabilidade Social 

O programa de Responsabilidade Social ficou em terceiro lugar na edição 19-20 do 

“Galardão Escola Voluntária”, iniciativa da Câmara de Cascais que tem como 

objetivo premiar as escolas do concelho que concebam, desenvolvam e 

implementem projetos de voluntariado. À Escola foi, por isso, entregue uma 

bandeira da Escola Voluntária, como forma de distinção e de incentivo às boas 

práticas de voluntariado.  

A este concurso foram submetidos os projetos de voluntariado, desenvolvidos pelas 

diversas turmas no âmbito da disciplina de Responsabilidade Social, assim como 

os três sábados de Voluntariado em Família e o projeto “De Casa para Casa”, 

desenvolvido em época de confinamento, no qual os alunos da 31 foram convidados 

a “adotar” um dos utentes da Associação Mais Proximidade Melhor Vida, trocando 

correspondência de forma regular, de forma a combater o isolamento dos idosos 

desta instituição. 

A cerimónia oficial da entrega da bandeira da Escola Voluntária decorreu durante a 

manhã do dia 9 de janeiro de 2021, na qual estiveram presentes os corpos sociais 

da Escola 31 de Janeiro, os delegados de cada turma do 2º e 3º ciclo (em 

representação dos seus colegas), assim como a Câmara Municipal de Cascais, 

representada pela senhora vereadora Joana Presas Pinto de Balsemão, pelo 

senhor vereador Frederico Manuel Pinho de Almeida e pela equipa de trabalho do 

departamento de Cidadania Ativa. 
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Saiba mais em: https://escola31janeiro.pt/2021/01/09/cerimonia-escola-voluntaria-e-socialmente-

responsavel/ 

 

  

https://escola31janeiro.pt/2021/01/09/cerimonia-escola-voluntaria-e-socialmente-responsavel/
https://escola31janeiro.pt/2021/01/09/cerimonia-escola-voluntaria-e-socialmente-responsavel/
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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 diversas entidades, mostrando sempre abertura com quem possa 

trazer valor acrescentado ao nosso projeto. 

Neste sentido, 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, pelo que se revela um valoroso parceiro para a 

escola, oferecendo apoio financeiro, logístico e científico, estando na calha uma 

parceria no âmbito da Educação Financeira para o ano letivo de 21-22. 

 

Centro Comunitário da Parede 

 

A Associação Escola 31 de Janeiro e o Centro Comunitário da Paróquia da Parede 

(CCPP) tem uma parceria de cooperação já longa, principalmente entre os alunos 
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da 31 e os utentes do CCPP, que colaboraram em conjunto em diversos projetos 

sociais. Embora as restrições de índole sanitária de saúde pública não tenham 

permitido a concretização de alguns destes projetos, a escola manteve a oferta 

diária dos almoços para serem distribuídos pelas famílias apoiadas pelo CCPP. 

Ver site 

CrescerSer 

 

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

Acolhimento Temporário para crianças e jovens privados 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. 

Ver site 

Câmara Municipal de Cascais (CMC) 

 

A Câmara Municipal do nosso concelho tem uma área de atuação forte no âmbito 

da formação dos jovens e do voluntariado, sendo, portanto, um parceiro de eleição 

para a nossa escola. 

Neste ano letivo, para além da já mencionada participação no Galardão “Escola 

Voluntária”, recebemos ainda a visita de técnicos da CMC nas seguintes turmas: 

• 8º ano - sessão subordinada ao tema dos perigos do álcool e das drogas; 

http://www.ccpp-parede.pt/
http://www.crescerser.org/pt-pt/asnossascasas/casadaencosta.aspx
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• 3º ciclo - sessão “Amoug Us”, subordinada ao tema dos perigos da Internet, 

do cyberbullying e do vício nas novas tecnologias. 

 

Não é normal 

 

Esta entidade tem como objetivo sensibilizar os 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 (AMPMV) 

 

A AMPMV 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 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 é o nosso parceiro no projeto “De Casa para Casa”, projeto que 

conhecerá novidades no próximo ano letivo. 

Ver site 

 

 

https://escola31janeiro.pt/associacao/responsabilidade-social/entidades-parceiras/
https://www.mpmv.pt/
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Cultursol 

 

A Cultursol desenvolve vários projetos nos PALOP, e através da qual a Escola já 

participou em diversas iniciativas, 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 costuma participar nos Almoços África e nos concertos promovidos por 

esta associação, eventos que neste ano letivo não ocorreram devido à Covid-19, 

mas que esperamos recuperar em 21-22.  

 

Refood 

 

O Movimento Refood foi criado para minorar o desperdício alimentar e distribuir os 

excedentes por aqueles que mais precisam, existindo graças ao trabalho de 

centenas de voluntários que, diariamente, recolhem alimentos que sobram dos mais 

variados estabelecimentos comerciais, para posterior distribuição. 

A Refood é, por isso, a parceira ideal para a escola para abordar o cada vez mais 

pertinente tema da Educação Alimentar, sensibilizando os alunos para os temas do 

Desperdício e para a importância de uma alimentação saudável, quer por uma 

questão de saúde, quer também do ponto de vista ambiental. 
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Banco Alimentar Contra a Fome 

 

O Banco Alimentar Contra a Fome é, provavelmente, a mais importante entidade 

portuguesa no combate à pobreza, recolhendo e distribuindo várias dezenas de 

milhares de toneladas de produtos, apoiando, ao longo de todo o ano, a ação de 

inúmeras instituições em Portugal. Por sua vez, estas distribuem refeições 

confecionadas e cabazes de alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas, 

abrangendo já a distribuição total a mais de 490.000 pessoas. 

Este ano, não tendo havido as tradicionais campanhas nos supermercados, nas 

quais a escola participa no âmbito do Voluntariado em Família, foram realizadas 

duas campanhas escolares de recolha de alimentos, devidamente promovidas e 

desenvolvidas pelos alunos do 8ºA e do 8ºB, cuja generosidade e participação ativa 

de toda a comunidade escolar permitiu à 31 de Janeiro dar a sua contribuição a este 

grande movimento solidário. 

Nas colónias, os alunos do 2.º e 3.º ciclo foram também visitar a sede do Banco 

Alimentar, aproveitando para conhecer o espaço e o trabalho que nele é 

desenvolvido, assim como dar a sua contribuição, fazendo algumas horas de 

trabalho voluntário.  
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Movimento Azul 

 

O Movimento Azul é uma 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. 

O Movimento Azul foi o parceiro da Escola para o dia de Voluntariado em Família, 

disponibilizando-se ainda para participar numa das aulas do 6º ano, na qual falou 

aos alunos dos perigos das alterações climáticas, nomeadamente a destruição dos 

ecossistemas, tendo sido dado o exemplo do que está a acontecer na Ribeira de 

Caparide. 

 

Associação São Francisco de Assis (SFA) 

 

A SFA dedica-se aos animais do concelho de Cascais, tendo conseguido resgatar 

da rua e do Canil Municipal até agora, cerca de 5.000 animais, apresentando uma 

taxa de sucesso nas adoções superior a 90%, o que revela bem a 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, tendo, neste 

ano letivo, participado por zoom nas aulas destas temáticas dos alunos do 5º ano. 

Nas colónias de férias, os alunos do 2.º e 3.º ciclos foram visitar a instituição, sendo 

no fim convidados para passear alguns dos cães residentes.  

  



 

53 
 

53 

 

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 associados. 

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

entidades: 

 

TANTOS LIVROS… LIVREIROS 

 

 

A Tantos Livros tem duas livrarias em solo nacional: em Lisboa e na 

Parede, perto da nossa escola, tendo à disposição dos seus leitores 

uma enorme variedade de obras, de todos os géneros e para todas 

as idades. 

 

Benefícios acordados: desconto na aquisição de qualquer livro. O 

desconto será de, pelo menos, 10%, podendo ir até aos 30%, nos 

livros selecionados. 

Para obter este benefício: deve enviar email para 

responsabilidade.social@escola31janeiro.pt, de forma a que a 

Escola possa enviar para a livraria uma listagem dos associados que 

querem usufruir deste benefício. 

 

 

 

 



 

54 
 

54 

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: 
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responsabilidade.social@escola31janeiro.pt, sendo necessário 

identificar-se com o seu número de associado. 

 

 

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. 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 junto 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 – Participação no IV Fórum Nacional para a Diversidade e Inclusão – Olhares 

sobre a Diversidade e Inclusão  

 

Em janeiro de 2021, a Associação Escola 31 de Janeiro foi convidada a assinar a 

Carta Portuguesa para a Diversidade, uma iniciativa da Comissão Europeia, um dos 

instrumentos voluntários criados com o objetivo de encorajar os empregadores a 

implementar e desenvolver políticas e práticas internas de promoção da 

diversidade. 

 

 

Neste sentido, de 23 a 25 de fevereiro decorreu o IV Fórum Nacional para a 

Diversidade e Inclusão, no qual participaram alguns dos professores da Escola, 

nomeadamente no painel abaixo descrito: 

• Webinário “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania: Igualdade 

de Género, que contou com a participação da ANIMAR; APCEP; APPDI; 

Associação Caminhando; Associação Juvenil de Deão; ASHOKA; Centro de 

Formação de Escolas António Sérgio; CooLabora; CONFAP; ICE; K-

Evolution; Plataforma das ONGD; Questão de Igualdade  
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7. Conclusão 

Após mais um ano letivo marcado de forma indelével pela pandemia de Covid-19, 

considera-se que a Associação Escola 31 de Janeiro deu continuidade ao seu 

projeto de Responsabilidade Social, quer dentro das salas de aulas, quer fora. 

Foi, por isso, verificado quer junto dos alunos, quer da restante comunidade escolar, 

uma maior apetência para a aceitação da importância da Responsabilidade Social 

e dos seus projetos e campanhas, sendo de realçar a grande aderência que as 

campanhas solidárias — nomeadamente as de recolha de alimentos e bens para o 

Banco Alimentar Contra a Fome e para os profissionais de saúde dos hospitais, na 

altura de maior crise pandémica — tiveram junto de todos, demonstrando assim o 

espírito solidário que vigora na comunidade escolar da Escola 31 de Janeiro.  

Este espírito de solidariedade e entreajuda acaba por ser transversal aos nossos 

alunos que, na sua grande maioria, revelam interesse e apetência para os temas 

sociais e solidários que lhes são apresentados na sala de aula, revelando, na sua 

maioria, preocupação e empatia, dando-nos garantias de que estes alunos serão, à 

partida, adultos com maior consciencialização cívica, maior respeito pelo próximo e 

maior noção das suas obrigações enquanto cidadãos ativos e solidários. 

No próximo ano letivo, e com a expetativa de um maior retorno à tão ansiada 

normalidade, é expectável que seja possível levar a Responsabilidade Social para 

fora da escola e para as famílias da 31, inserindo os alunos em projetos com as 

entidades parceiras e promovendo mais edições de Voluntariado em Família. Será 

também dado maior enfoque aos projetos de Responsabilidade Social dos alunos 

do 9º ano, de forma a poderem ser apresentados na próxima edição dos galardões 

da “Escola Voluntária” da Câmara Municipal de Cascais, assim como o regresso 

dos Jantares de Antigos Alunos. 

Em jeito de conclusão, o responsável pelo presente relatório gostaria de salientar 

que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Responsabilidade 

Social apenas tem sido possível graças à aderência e boa vontade de toda a 

comunidade escolar, desde a Direção até aos colaboradores, cujo espírito de 

camaradagem e entreajuda é fundamental para que todas as solicitações e projetos 

que aparecem na escola sejam acarinhados. Ninguém trabalha sozinho e a única 

forma da Responsabilidade Social ser (bem) trabalhada em qualquer organização 

é haver uma transversalidade das suas práticas em todos os colaboradores da 

instituição. 

 

 


