
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

21 de março de 2022



APRESENTAÇÃO 

Durante o mês de abril de 2022, a ESCOLA NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO irá trabalhar o projeto PÁSCOA SOLIDÁRIA que trabalhará neste 
ano o tema: “A sociedade e a imediata necessidade de reconstruir os valores 
humanos de paz e solidariedade.”.  

O projeto da Páscoa Solidária tem como objeto resgatar em todos os 
discentes os valores de respeito, amor, paz, convivência fraterna, colaboração 
mútua, honestidade, responsabilidade cívica, solidariedade, humildade e 
compreensão, contribuindo assim para a criação de indivíduos sensíveis e 
corajosos que colaborarão com a construção de uma sociedade viva e 
respeitosa trazendo qualidade de vida em todos os seus âmbitos, principalmente 
a escola, a família e cada comunidade particular. 

Ao longo dos anos, sobretudo dos dois últimos (2020 - 2021), a sociedade 
tem se dividido em, principalmente, duas classes de existência; há aqueles que 
vivem com pouco ou até com nada, e aqueles que possuem tudo, menos o 
espírito de solidariedade.  

Além de tudo isso, a Páscoa Solidária objetiva o ensinamento e a 
compreensão acerca do binômio necessidade-possibilidade, onde os alunos 
devem aprender e entender que seres diferentes possuem diferentes 
necessidades, e estas devem ser sanadas à medida que for possível, e ainda 
mais importante, sem requerer ou esperar nada em troca. 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando os seres humanos são orientados deste de sua infância a 
participar de projetos que envolvam o exercício da solidariedade, da cidadania e 
dos bons costumes de afeto e convivência fraterna, espera-se que o resultado 
seja sempre satisfatório. Em razão disso, a ESCOLA NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, realizará este belíssimo projeto buscando vivenciar o real 
significado desta época festiva, tempo de reflexão e espiritualidade, onde 
celebra-se a ressureição de Jesus Cristo, que através desta, e por seus 
ensinamentos de vida nos convida a viver uma vida nova, pautada nos valores 
do Reino de Deus, valores esses de fraternidade, amor e paz. 

Ser solidário é partilhar, fraternizar, auxiliar, socorrer e abrir mão, de forma 
imediata, do egoísmo, acreditando piamente na possibilidade de modificar, 
senão o mundo inteiro, mas pelo menos, o ambiente ao nosso redor, reparando 
erros, evitando problemas, lutando contra a injustiça social e contra a 
imparcialidade humana, e buscando a vida de irmandade e convivência fraterna, 
sem distinção de classes sociais. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dentre os mais importantes valores da sociedade está a solidariedade, 
valor humano por excelência, que consiste em ajudar, colaborar e cooperar com 
os outros para conseguir alcançar um objetivo. Todo ser humano necessita de 
apoio, auxílio e conforto em determinados momentos da vida, e isso torna 
importante a compreensão por parte das crianças e adolescentes, que deverão 
crescer com um profundo censo de solidariedade e vivência fraterna. Tais gestos 
devem ficar evidentes como gratuitos e cujo a única satisfação é saber o bem 
que foi manifestado. 

O Projeto PÁSCOA SOLIDÁRIA é uma ação social objetiva, que visa 
possibilitar ao aluno, compreender a cidadania de uma forma aprofundada, 
como participação social efetiva nas necessidades mais corriqueiras da 
sociedade, neste caso, a fome. A ação prática consiste na arrecadação de 
alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias mais carentes de São 
José de Piranhas. 

“Páscoa é dizer ‘sim’ ao amor e à vida. É investir na 
fraternidade. É lutar por um mundo melhor. É vivenciar a 
solidariedade.”  (Stela Maris Brandino) 

 

Para que cresçam cidadãos sensíveis ao próximo, as crianças e 
adolescentes precisam compreender que a Páscoa não é tempo de troca de 
ovos de chocolate, muito menos de coelhos felizes, não é tempo de alimentar o 
consumismo e capitalismo exacerbado, mas sim de alimentar o amor ao próximo 
e a sensibilidade às necessidades. 

É preciso entender que nesta data celebramos a vitória de Jesus Cristo 
sobre a morte, tornando este, um tempo de alegria e de sensibilidade. Através 
de sua caminhada ministerial de anúncio, entrega, morte e ressureição, Ele nos 
convida a seguir seus passos, entendendo seu sacrifício, e indo em busca 
daqueles que estão perdidos e desamparados. É o tempo favorável para 
entender e fazer entender o real sentido desta celebração, época que nos 
direciona à uma vivência fraterna de amor, paz e solidariedade. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Agentes 

Os envolvidos na campanha que agirão como agentes da solidariedade 
são, prioritariamente, os alunos da ESCOLA NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, seguidos dos pais e/ou responsáveis, professores e funcionários, 



tendo também como agentes indiretos, todos aqueles que contribuírem com a 
campanha. 

 

Destinatários 

Os destinatários são aqueles a quem serão direcionados os alimentos 
coletados mediante doação, são as famílias da comunidade carente de São 
José de Piranhas. 

Do encaminhamento dos alimentícios:  
    
A entrega dos gêneros alimentícios às famílias carentes será feita 
de acordo com prévio cadastro, com dados específicos da família e 
quantidade de dependentes na casa. 
 
Cada família receberá APENAS uma feira, sendo possível a entrega 
de outra em caso de grande quantidade de pessoas dependentes 
no seio familiar. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Transmitir o verdadeiro significado da Páscoa, propagando os valores, as 
boas ações e as boas maneiras, promovendo reflexões sobre a amizade entre 
as pessoas e o porquê de partilhar. 

 

Objetivos Específicos 

• CONHECER o significado da Páscoa; 
• VIVENCIAR, VALORIZAR E RESPEITAR o verdadeiro significado da 

Páscoa; 
• DESENVOLVER a criatividade, a vivência de valores, como a 

solidariedade, a fraternidade e a espiritualidade, além de formar cidadãos 
conscientes, críticos e participativos nas atividades religiosas e formativas 
desta escola; 

• COMPREENDER o verdadeiro sentido da Páscoa partindo de uma visão 
consumista e/ou reducionista para o sentido religioso; 

• CONHECER os símbolos da Páscoa e seus significados; 



• TRABALHAR, ADQUIRIR E TRANSMITIR a solidariedade, afetividade e a 
socialização, integrando com uma turma e propagando os valores de 
partilha e cooperação; 

• ESTIMULAR a sensibilidade e cuidado para com o próximo; 
• ESTIMULAR a imaginação e a dramatização das crianças através de 

histórias, músicas, entre outras compreensões artísticas; 
• ADQUIRIR a prática das boas ações de forma espontânea e rotineira; 
• PROMOVER E ESTIMULAR a oralidade, retórica e desenvolvimento de 

diálogos; 
• ESTIMULAR a expressão corporal; 
• DESENVOLVER o raciocínio lógico nas diversas atividades; 
• DESENVOLVER gincana solidária na culminância do projeto para 

promover vínculos de amizade, parceria e solidariedade. 

 

METODOLOGIA 

O lançamento do projeto se dará no dia 21 de março de 2022, e após esta 
data será enviado comunicado informativo sobre o projeto, a arrecadação, que 
durará de 28 de março a 08 de abril, e a culminância, que acontecerá nos dias 
19 e 20 de abril; o projeto será dividido em três etapas: 

1ª etapa: Lançamento do projeto, anúncio pedagógico em cada sala de aula e 
envio de informativo direcionado aos pais e/ou responsáveis; (21/03 a 25/03) 

2ª etapa: Os agentes (alunos) ministrarão os trabalhos de arrecadação (28/03 a 
08/04) da seguinte maneira: 

- Educação Infantil (Maternal ao Pré III): Cada família enviará 1 ou mais 
quilos de alimentos NÃO PERECÍVEIS para a escola na mochila do aluno 
dentro do período de arrecadação – datas supracitadas –.  

- Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano): Cada família enviará 1 
ou mais quilos de alimentos NÃO PERECÍVEIS para a escola na mochila do 
aluno dentro do período de arrecadação – datas supracitadas –. A arrecadação, 
bem como a quantidade total de alimentos arrecadados pela turma, acarretará 
no acúmulo de pontos para a Gincana Solidária. 

- Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano): Cada turma se dividirá 
para fazer a arrecadação PORTA A PORTA, apresentando, de forma suscinta, o 
projeto e solicitando a doação de 1 ou mais quilos de alimentos NÃO 
PERECÍVEIS. A arrecadação, bem como a quantidade total de alimentos 
arrecadados pela turma, acarretará no acúmulo de pontos para a Gincana 
Solidária. 



- Ensino Médio (1º ao 3º Ano): Cada turma se dividirá para fazer a 
arrecadação PORTA A PORTA, apresentando, de forma suscinta, o projeto e 
solicitando a doação de 1 ou mais quilos de alimentos NÃO PERECÍVEIS. A 
arrecadação, bem como a quantidade total de alimentos arrecadados pela 
turma, acarretará no acúmulo de pontos para a Gincana Solidária. 

3ª etapa: Entrega das feiras pelos alunos, professores e gestão escolar no dia 
13 de abril de 2022. 

 

CULMINÂNCIA 

A culminância do projeto se dará em suas fases, sendo a primeira fase a 
entrega das feiras às famílias da comunidade carente de São José de Piranhas 
na tarde do dia 13 de abril de 2022, e a segunda fase será a gincana solidária 
nos dias 19 e 20 de abril de 2022. 

A distribuição das feiras, 1ª fase da culminância do projeto, acontecerá no 
dia 13 de abril, no turno vespertino, e contará com a presença de alguns alunos 
previamente selecionados, junto aos professores da instituição e a gestão 
escolar. 

A Gincana solidária, 2ª fase da culminância do projeto, se dará nos dias 19 
(Ensino Fundamental Anos Finais – manhã e Ensino Médio – tarde) e 20 de 
abril (Ensino Fundamental Anos Iniciais); estes momentos serão coordenados 
pelos respectivos professores de Educação Física, com auxílio das 
coordenações pedagógicas e Gestão Escolar. 

A pontuação da gincana será de acordo com as provas pré estabelecidas 
pelos professores da disciplina e contará também com a quantidade de 
alimentos arrecadados, equacionando da seguinte maneira: 

1kg de alimento – 1 ponto 

200kg de alimento – 200 pontos 

A disputa da gincana será feita apenas no segmento de ensino, ou seja, as 
turmas daquele segmento disputarão entre si, e a turma que obtiver maior 
número de pontos na gincana será a campeã.  

 

 

Escola Nossa Senhora da Conceição,  
seus filhos em boas mãos! 


