
 
AÇÃO SOCIAL 1º. SEMESTRE – Ano de 2021 

Os povos indígenas têm direito à conservação e à proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e 

recursos. Os Estados deverão estabelecer e executar programas de assistência aos povos indígenas para assegurar essa conservação e 

proteção, sem qualquer discriminação. 
Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas 

 

Estamos iniciando mais um ano letivo. Como sabem, o Plínio Leite tem como PROJETO PERMANENTE de seu 
trabalho, desenvolver campanhas de ação social com os nossos alunos e comunidade escolar. 

E a nossa 1ª. ação social do ano está em completa sinergia com o nosso PROJETO DIRECIONADOR, Direitos 
Humanos: pela paz, cidadania e democracia dentro de cada um e ao redor do mundo.  

Para concretizar essa proposta, faremos uma campanha de doação de material escolar para 100 indígenas de 4 
a 11 anos da Tribo Tupi Guarani na Aldeia Brakui em Angra dos Reis e contamos com a ajuda de toda a 
COMUNIDADE ESCOLAR – alunos, pais, colaboradores, familiares e conhecidos de nossa comunidade. 

As necessidades envolvem: 

• Caderno espiral de 96 folhas 

• Lápis 

• Borracha 

• Caneta 

• Estojo 

• Apontador 

• lápis de cor 

• giz cera 

• hidrocor 
  OBS: Mochilas em bom estado também poderão ser doadas. 

CRIANÇAS DA TRIBO 

No dia 27/3, se as condições da pandemia forem favoráveis, representantes da escola levarão o material 
arrecadado e entregarão pessoalmente as nossas doações ao representante da tribo, o indígena Cacique Aldo.  
A data marcada da entrega levou em conta a finalização da vacinação dos indígenas, para garantir a segurança 
deles.  

Agradecemos a atenção e participação de todos. As doações deverão ser colocadas na caixa coletora que ficará 
na recepção da escola a partir do dia 8 até o dia 25 de março, 5ª. feira e será esvaziada periodicamente para a 
chegada de novos itens. Se cada um participar doando um pouco, chegaremos à marca dos 100 kits! Anime-se. 
Contribua! 

Os projetos de ação social têm como objetivo conscientizar os educandos para o exercício da cidadania e do importante papel que cada um de 
nós têm na sociedade. Possibilita abandonar pré-conceitos e ideologias estabelecidas, para sair da zona de conforto em que vivemos e 
beneficiar o outro através do exercício da solidariedade. São propostas que surgem dentro das disciplinas e conteúdos trabalhados na escola 
e se apresentam como atividades de cunho voluntário, ou seja, que acontecem pelo desejo de proporcionar melhor qualidade de vida a 
comunidade.  

Qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação do segmento. 

Atenciosamente, 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

 

Valores para construir, talentos para revelar 


