
Ajude-nos a dar asas a crianças em risco e 
jovens em situação de abandono escolar... 

porque... a EDUCAÇÃO é um direito 
fundamental.



Contextualização

Muito se tem vindo a falar a propósito de crise, ou melhor da crise; porventura melhor
ainda, da suposta crise financeira. Numa altura em que muito se discute soluções, a sensação da
maior parte de nós é de pouco esclarecimento e muita confusão. Mas percebemos que
basicamente a crise se resume a números. No nosso dia-a-dia vamo-nos apercebendo que por
muito que os números nos regulem, a crise mais preocupante é a dos valores.

O MACA acredita que grande parte da solução está na EDUCAÇÃO. Uma solução a médio-
longo prazo é certo, mas que é urgente para não perdermos mais tempo. A educação impulsiona,
desenvolve, capacita, cria... É a base do que somos e do que podemos ser e fazer.

Neste contexto começámos por criar em 2014 o Departamento para a Educação,
Desenvolvimento e Saúde da Guarda que dá primazia à Educação, base fundamental para a
construção de pessoas criativas, empreendedoras, dinâmicas e que saibam viver e estar em
sociedade. Presentemente, estamos a organizar o evento “FESTA DAS CORES – AJUDE-NOS A DAR
ASAS”, com vista a obter fundos para por em prática um dos projetos educacionais mais
ambiciosos. Neste sentido, pedimos 500€ para ajudar a realização deste evento.



Festa da Cores – Ajude-nos a dar asas…

Objetivo: 
angariação de 
fundos para 
apostar na 

educação de 
crianças em 

risco e jovens 
em situação de 

abandono 
escolar.

Atividades 
previstas estão 

ligadas à 
sustentabilida, 

ecologia, saúde, 
nutrição, 

ciência, artes, 
literatura e 
desporto

Público-alvo:

Crianças, 
jovens, país e 

público em 
geral

Dia e local:
6 de junho 
de 2015 no 

Parque 
Urbano do 

Rio Diz, 
Guarda





Com os fundos angariados no evento
apoiaremos:

crianças em risco (ambientes familiares problemáticos, de baixos recursos financeiros etc).

jovens em situação de abandono escolar, de ambientes socioeconómicos desfavorecidos e, cujos

educandos não tenham os meios financeiros para poderem orientar os estudos dos seus educandos, bem

como jovens identificados por problemas psicológicos, pessoais e sociais.

A principal estratégia utilizada para identificar e recolher os contactos destas crianças e jovens passa pelo

contacto permanente e contínuo entre nós e as escolas e, posteriormente pelo contacto com as famílias.



Objetivos a serem atingidos com a aplicação dos fundos 
ao público a que se destina:

Contribuir para a diminuição do abandono e o insucesso escolar;

Recorrer a técnicas inovadoras e ferramentas diversificadas para aumentar as competências
de ação pessoal, social e académica / profissional das crianças e jovens através da experiência e
interação com o meio envolvente, concretizando uma variedade de aprendizagens ancoradas numa
rede indivíduo – escola – família;

Preparar as crianças e jovens para saber viver, estar e cooperar numa sociedade solidária;

Apostar na ligação harmoniza e motivadora entre a tecnologia, o aluno e o mundo;

Dotar as crianças e jovens de espírito empreendedor, criativo e dinâmico;

Estimular a cooperação entre alunos, professores, educadores, escolas, comunidade e países.



Acreditamos que com alegria, fomentando a autonomia,

desenvolvendo a responsabilidade, apostando na criatividade e

estimulando a cooperação chegamos ao conhecimento.

A EDUCAÇÃO é um direito fundamental (cf. CRP e DUDH )

AJUDE-NOS A DAR ASAS...


