
AÇÃO SOCIAL 2º. SEMESTRE – Ano de 2021 

Dando continuidade a proposta de desenvolver semestralmente uma AÇÃO SOCIAL e coletiva na escola, este 
semestre desenvolveremos o trabalho com o TEMA INVISIBILIDADE SOCIAL.  

Tornar visível a invisibilidade social não é uma tarefa fácil. Ela pode ser econômica, racial, sexual, etária, entre 
outras e éo que acontece, por exemplo, quando um mendigo é ignorado de tal forma que passa a ser apenas 
mais um objeto na paisagem urbana. Assim, sempre em sinergia com o PROJETO DIRECIONADOR da escola, 
pretendemos levar as crianças e jovens a olhar ao redor e perceber que existem pessoas que são socialmente 
invisíveis. Isso acontece, não somente pela indiferença ou pelo preconceito, mas pela falta de costume em 
perceber o que está ao nosso redor.  

Desse modo, nossa AÇÃO desse semestre será a proporcionar às populações vulneráveis MANTAS TÉRMICAS 
através da doação de CAIXAS DE LEITE ou SUCO. Doaremos todas as caixas recolhidas para um grupo que 
confecciona as MANTAS e a cada 18 caixas, será confeccionada a uma manta térmica! 

IMPORTANTE: As caixas doadas deverão estar LAVADAS (ver instruções a seguir), sendo assim, 
entendemos que a doação começa pelo tempo e paciência que as famílias e alunos deverão dedicar 
para juntar, achatar, cortar, abrir, lavar e doar as caixas na escola. Estas deverão ser depositadas na 
recepção da escola a partir de 25/8, 4ª. feira. 

 

Como preparar as CAIXAS? 

Segue também um link que ensina como preparar com caixas 
de outros leites e de suco: https://youtu.be/vGmmB5__2hM 

 

 

 

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.  

 

Queremos contar com a ajuda de toda a COMUNIDADE ESCOLAR – alunos, pais, colaboradores, familiares e 
conhecidos de nossa comunidade arrecadar! 

ESPECIAL: Se você costura e possui uma máquina que consiga costurar as caixas, também poderá doar seu 
trabalho e tempo confeccionando as mantas! Entre em contato com a nossa Secretaria! Se cada um participar 
doando e se doando um pouco, alcançaremos nosso objetivo! Anime-se. Contribua! 

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

Atenciosamente,  

EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 
Valores para construir, talentos para revelar. 

https://youtu.be/vGmmB5__2hM

