
 

                                                                                

  

 

 

 

 

     

 

 

 

INTRODUÇÃO: SOLIDARIEDADE NA ESCOLA 

 

A formação dentro da escola vai além dos conteúdos pedagógicos. A formação 

humanizada também faz parte dos planos e é algo que está inserido no dia a dia dentro da 

unidade escolar. Porém, essa formação humanista começa em casa, dentro dos lares com 

exemplo das famílias. Que cidadãos queremos ter no futuro? Essa pergunta deve ser uma 

reflexão diária dos pais durante o processo educativo, que filhos vamos oferecer para a 

sociedade? O que é mais importante, ter ou ser? 

Pensando nessa temática queremos oferecer aos nossos pequenos uma semana 

de atividades em que todos sejam envolvidos em ações que promovam atitudes de doar, 

ajudar e amparar com muitas conversas e atitudes de amor ao ajudar o próximo. 

 

Vamos lá, ajudar faz bem para todos! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: DIA DE DOAR! 

 

O que podemos doar? Podemos doar alimentos, roupas, 

Brinquedos, calçados, amor e tempo. Doar é um ato de amor, por isso doamos o que ainda 

tem condições de uso, roupas limpas, brinquedos higienizados, alimentos dentro do prazo 

de validade. 

É importante que a criança cresça tendo essa consciência, para isso é necessário 

momentos de conversas e ações práticas para dar o exemplo. Leia o poema abaixo e após 

a leitura veja o que você possui em casa que pode ser doado, essa doação pode ser feita no 

endereço que a escola está indicando, mas também pode ser feita para um vizinho, parente 

ou instituições que a família já conheça, o importante é que a criança tenha essa indicação, 

de que devemos ajudar quem está perto ou até pessoas que não conhecemos. 

Poema: Quer um Pouquinho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora que você já conversou com a criança sobre doação e solidariedade, separe o 

que tiver para doar. 

Quer um Pouquinho? 
Um sorvete bem gostoso 
Ou brinquedo preferido… 
Você dá um pedacinho,   
Quando o amigo é tão 

querido. 

Dividir brinquedo é bom 
Se é boa a companhia. 
Multiplica a diversão. 
Multiplica a alegria. 

Evelyn Heine 

 



 

                                                                                

  

Como fazer? 

 Durante esse processo de escolha do que será separado, promova a fala durante a 

atividade. Pergunte para a criança o nome dos itens separados. Ex: Blusa, camiseta, sapato. 

Fale corretamente o nome de cada item e estimule ela(e) a repetir. Compare os tamanhos, 

se é grande, pequeno ou médio. Caso tenha roupas e sapatos da própria criança que não 

sirva mais, aproveite para mostrar o quanto ela cresceu. No caso dos brinquedos faça o 

mesmo, comparando formas, tamanhos e cores e assim, torne esse instante, um rico 

momento de afeto e aprendizado. 

Leve até o ponto de coleta ou a outro lugar de sua escolha, o importante é que a 

criança tenha participado do momento e da organização do que será doado e que entenda 

a importância dessa ação. 

Fundo de Solidariedade de Ribeirão Pires 

Rua: Conde de Sarzedas, 333 – Bairro Pastoril (Próximo ao centro) 

Rua: Francisco Monteiro, 2940 – Bairro Santa Luzia 

 

 

Queremos saber detalhes desse gesto de amor, mande fotos, vídeos ou comentários 

no grupo de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


