
Dia Solidário na Escola
Apresente-nos na escola dos seus filh@s

Hoje em dia, todas as escolas e liceus incorporam a importância de transmitir os valores da 
solidariedade no seu projecto educativo. Além disso, levam a cabo uma grande variedade de 
actividades e acções de sensibilização ao longo do ano para consciencializar as crianças para as 
diferentes e ambivalentes realidades do mundo em que vivemos.

Um dos eventos mais importantes do ano lectivo é o Dia Solidário, que é normalmente celebrado 
com a chegada da Primavera para aproveitar o bom tempo ou também em Dezembro para 
celebrar as festividades Natalícias.

O Dia Solidário é um dia para realçar a importância da empatia, empenho, diversidade cultural, 
respeito e tolerância, justiça e igualdade social e de género, assim como a importância da 
igualdade de oportunidades.

Em que consiste?
 

No âmbito da educação, em Khanimambo gostamos de combinar a solidariedade com o 
desporto porque acreditamos nesta forma saudável e divertida de compartilhar. É por isso 
que, juntamente com os nossos amigos da Natuaventura Lazer e Tempo Livre, uma empresa 
colaboradora desde o início de Khanimambo, desenvolvemos um sem fim de actividades 
para que um dia tão importante seja um êxito, para além de divertido e seguro.

Desde corridas solidárias, pintura facial, tirolesa, ponte tibetana, insufláveis, matraquilhos 
humanos … etc.

Como são angariados os fundos? 

Natuaventura preparará um orçamento de acordo com o solicitado, mas não cobrará quaisquer 
honorários pelos seus serviços e apenas cobrirá as despesas. Assim, praticamente o custo total 
da actividade vai para a Fundação Khanimambo.

Por outro lado, para participar nas diferentes actividades, as crianças trocam dinheiro por tickets 
e assim também participam activamente na angariação de fundos.

Como o/a acompanhamos?

Desde Khanimambo vamos preparar uma apresentação muito especial para os professores 
partilharem na aula com as crianças alguns dias antes do Dia Solidário. Desta forma, sentir-se-ão 
participantes e conhecerão a fundo a causa pela qual irão angariar fundos. 

FAÇA SEU KHANIMAMBO


