
 

“FEIRA SOLIDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA” 
 

Por louvável iniciativa de um grupo de encarregados de educação, a que esta 
Escola se associou de imediato, realizar-se-á no próximo dia 10 de Dezembro 
(Sábado), das 10:00 às 17:00 horas (conforme cartaz em anexo), na Alameda 
das Palmeiras e no hall principal a “FEIRA SOLIDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA”, 
que tem como objetivo angariar fundos para adquirir cabazes de Natal 
destinados a alunos mais carenciados. Neste que é o “Ano Europeu do 
Voluntariado”, pretende-se o maior envolvimento possível de toda a 
comunidade, integrando professores, pais, funcionários e alunos numa feira que 
será constituída por donativos em géneros oferecidos pelos alunos que tenham 
excedentes de produtos hortícolas (por exemplo com batatas, cebolas, 
abóboras, alhos, etc.), os quais deverão ser entregues na Escola entre os dias 5 
e 9 de Dezembro, em local que será oportunamente anunciado.   
 

Uma vez que nem todos os alunos e restantes membros da comunidade escolar 
dispõem deste tipo de bens, a organização solicita que a ajuda destes seja no 
sentido de colaborarem com produtos que possam ser integrados diretamente 
nos cabazes, como sejam, leite, cereais de pequeno almoço, Nesquik,  atum, 
salsichas, bolachas, açúcar, arroz, massas, produtos de higiene pessoal – pasta 
de dentes, gel, de banho, champô – e sabão para a roupa, entre outros. 
Assim sendo, solicita-se a colaboração de todos os docentes, em particular dos 
diretores de turma, no sentido de transmitirem esta mensagem aos seus alunos, 
para que todos eles possam entregar o seu donativo nas datas acima referidas e 
pedir-lhes que lembrem os pais de vir à Escola nesse Sábado fazer as suas 
compras, manifestando a sua solidariedade para com os alunos mais 
carenciados. 
Aos diretores de turma que possam disponibilizar algum tempo da aula de 
Cidadania/Formação Cívica ou na disciplina que lecionam, sugere-se que 
pedissem aos alunos para escreverem uma frase de Natal/Solidariedade, para 
entregar aos visitantes da feira juntamente com as suas compras, em forma de 
agradecimento pela sua contribuição. 
 
Além da mensagem de solidariedade que a organização pretende transmitir, 
esta garante que vai ser um dia divertido para todos, uma vez que irão atuar os 
grupos musical “Excluídos”, de Dança do Clube Desportivo Escolar e o de Hip-
Hop da professora Lisa Medeiros (GO Gym). 
A título meramente informativo, gostaríamos de acrescentar que, no âmbito 
desta iniciativa, algumas mães vão juntar-se para fazer massa sovada e vendê-
la, revertendo essa verba para a compra de produtos de melhor qualidade que 
possam alegrar a ceia de Natal dos alunos contemplados que vierem a ser 
escolhidos pela Escola. 
 



 


