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Projeto EcoSol 

Se tem conhecimento de algum 

aluno cuja família se encontre com dificul-

dades económicas graves, preencha a ficha 

de sinalização EcoSol que se encontra na 

Sala dos Professores e coloque-a na Caixa 

de Correio EcoSol (sala dos professores) ou 

contacte diretamente a equipa do projecto. 

Um Projeto de Solidariedade 

EcoSol é a expressão que resulta da 

síntese entre “eco” e solidariedade. 

“eco” tem origem no grego oîkos, que 

significa casa. “sol” é a simples abrevia-

tura de solidariedade. O conceito do 

EcoSol remete para a ideia de casa soli-

dária. 

Quer ser  
EcoSolidário? 

Equipa EcoSol: 

Aurora Frederique 

Carla Paixão 

Sara Piscarereta 

A equipa reúne no Gabinete do SPO semanalmente 

Agrupamento de Escolas  

Romeu Correia 

mailto:agr.romeucorreia@gmail.com


Sócios EcoSolidários 

São colaboradores permanentes que 
recebem um cartão que os identifica 
como tal mediante uma mensalidade 
de 1€. São os doadores privilegiados. 

Todos os membros da comunidade 
escolar podem sinalizar alunos para  
serem apoiados pelo EcoSol . 

O que é o Cartão 
EcoSol? 

PORQUÊ O ECOSOL? 

A existência no nosso Agrupamento 
de famílias com carências económicas 
evidentes, temporárias e/ou persis-
tentes tem tido visibilidade através 
dos nossos alunos, tais como, falta de 
material escolar, falta de roupa ade-
quada, encarregadas de educação que 
manifestam falta de recursos, situa-
ções de pobreza  graves., elevado nú-
mero de alunos com  ASE, etc... 

 

Nos últimos anos letivos o tema da So-
lidariedade tem tido expressão activa 
em vários projetos de Escola e activi-
dades de turmas, tais como recolhas 
de bens , alimentares, brinquedos e 
roupas que se destinam a organizações 
não governamentais e outras entidades 
a fim de serem distribuídos pelos que 

deles mais precisam. 

Finalidades 

 

Canalizar de forma organizada a atitude 
de solidariedade manifesta na escola; 

 

Centralizar a sinalização de situações de 
pobreza temporária ou persistente; 

 

Mobilizar de forma integrada os recursos 
humanos da comunidade com disponibilida-
de para colaborar em doações específicas 
(professores, pais e encarregados de edu-
cação, funcionários...); 

 

Envidar esforços no sentido de evitar que 
situações conhecidas de pobreza familiar 
favoreçam o abandono escolar, abandono 
do sistema formal de educação e conse-
quente exclusão do sistema educativo. 


