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A todos os docentes, não docentes, pessoal técnico e alunos 

 

Como é do conhecimento geral, para o dia 31 de maio, próxima quarta-feira, Mês do Coração e Dia Mundial sem tabaco, 

o AEV tem programada uma Marcha Solidária, com o objetivo de apoiar os Médicos do Mundo (MdM) a angariar fundos 

para apoiar os seus projetos, 1 € por pessoa.  

Para que a atividade decorra de forma organizada, informa-se alguns procedimentos a seguir: 

- Todos os alunos devem participar, desde que capacitados fisicamente para a realização do percurso (2 a 5 km). O facto 

de os alunos não trazerem o donativo (qualquer quantia é aceite) não é impeditivo de participarem. 

- No dia 31, pelas 8:30h (2.º, 3.º e Ensino Secundário) e nas EB1, pelas 9:00h, todos os alunos se dirigem à sala de aula, 

conforme o seu horário/semanário, onde deixam os seus haveres e colocam o seu donativo num envelope, que está na 

posse do professor da turma.  

- Os alunos da Escola Secundária devem dirigir-se para a entrada da escola, por volta das 8:50h, acompanhados do seu 

professor, para dar início à marcha. Vão ser distribuídas algumas t-shirts com a identificação do AEV. Estas devem ser 

devolvidas no final da atividade, ao professor. 

- Os alunos da Escola Básica Marques Leitão, pelas 8:30h, dirigem-se à sala de aula (onde deixam os seus haveres) e 

até às 8:40h dirigem-se ao portão da escola, de modo a que pelas 9:00h estejam na ESV.  

- Os assistentes operacionais e o pessoal técnico da secretaria devem informar o Coordenador de 

Escola/Estabelecimento e direção do seu interesse/disponibilidade/capacidade para participar na marcha. 

- Os alunos das EB1, enquanto esperam a chegada dos participantes das outras escolas, para além de colocarem o seu 

donativo no envelope, podem escrever mensagens sobre os benefícios da atividade física na saúde, sobre a 

solidariedade ou sobre a Cidadania Global, para prender aos balões que vão ser lançados no final. Quando chegarem à 

ESV devem entrega-los a um professor de Educação Física. 

- Os elementos da comunidade educativa impossibilitados fisicamente de participar na marcha ficam na respetiva escola. 

- No final da marcha, vai realizar-se um Flash Mob, onde todos deverão participar e uma largada de balões.   

- Prevê-se que a atividade esteja terminada por volta das 12:00h, pelo que se pede a todos os professores que conduzam 

os alunos às respetivas escolas. Os alunos das EB1 e dos JI dirigem-se às respetivas escolas, a tempo do almoço. 

- Todas as fotos podem ser enviadas ao adjunto da direção, Prof. Paulo Ribeiro, para partilhar no portal do AEV e com os 

MdM. 

 

Queremos ser solidários, ensinar e aprender a partilhar. 

Queremos unir as escolas do Agrupamento, distribuindo pelos mais vulneráveis e fazemo-lo de um modo saudável, 

através da marcha, no dia Mês do Coração. 

 

Agrupamento de Escolas de Valbom, 24 de maio de 2017 

 

A Diretora, 

____________________________ 
(Ana Barbosa) 


