Escola Secundária Viriato - Uma Escola Solidária!
A Fundação EDP Escolas Solidárias
reconheceu a Escola Secundária Viriato como
uma ESCOLA SOLIDÁRIA e que passa a
integrar a Rede Escolas Solidárias nacional.
Têm sido numerosas as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, por agentes
educativos empenhados em fazer a diferença nas seguintes áreas: solidariedade, pobreza e
fome, educação/literacia, saúde, população sénior, conviver com a diferença, dando
contributos importantes para a formação integral do nossos alunos, para o incremento da
consciência social da comunidade educativa e para a promoção do Desenvolvimento
Humano e Sustentável.
Das atividades desenvolvidas ao longo deste ano letivo destacam-se as seguintes:
- Ok Estudante, através da qual se pretendeu dar a conhecer aos estudantes finalistas do
ensino secundário a possibilidade de fazerem uma licenciatura no reino Unido com as
propinas 100% financiadas pelo Governo Inglês. Trata-se de um
processo de Escolha e de Planeamento de Carreira, em que se
pretende apoiar o projeto Vocacional dos alunos e desenvolver
uma cultura de escolaridade prolongada qualificante;
- Campanha de recolha de produtos alimentares de âmbito
nacional (Banco Alimentar);
- Campanha de recolha de produtos alimentares e de roupas para
cabazes de Natal e de Páscoa, partilhados com alunos
carenciados da nossa escola;
- Campanha de recolha de produtos alimentares e de roupas
partilhados com pessoas que foram vítima dos incêndios
florestais;
- Seminário CHECK !N, que procurou apoiar os alunos no processo
de escolha e de planeamento de carreiras e facilitar o processo
de inserção social e profissional dos jovens;
- Projeto de doação e troca de manuais escolares usados - Livros
Partilhados - "Eu dou, tu recebes, nós partilhamos", promovido pelo Centro
de Apoio ao Aluno, de modo a promover a recuperação de manuais
escolares dos vários níveis de ensino (do 7º ao 12º ano de escolaridade), que
estejam em bom estado de reutilização, disponibilizando-os para outros
alunos que deles necessitem;
- Ações de sensibilização/esclarecimento dirigidas a toda a comunidade
educativa no âmbito da deficiência, visando colaborar na promoção da
pessoa com condições limitativas e na qualidade de vida da pessoa, promover a

capacidade parental, evidenciar a questão das competências emocionais no contexto
escolar, refletir sobre temáticas e práticas promotoras de um desenvolvimento saudável,
aproximar a Escola do meio;
- Dinamização do Centro de Apoio ao Aluno (CAA), procurando: efetuar um atendimento e
esclarecimento de dúvidas regular aos alunos, no âmbito da saúde, do bem estar físico,
mental, social e económico; promover a relação de cooperação/articulação entre os
diferentes agentes educativos e/ou serviços na resolução de situações problemáticas:
acompanhar situações-problema e implementar estratégias de resolução; promover a
articulação e a colaboração, na área da especialidade, entre diferentes estruturas/serviços
de apoio educativo;
- Acompanhamento semanal de idosos que vivem
sozinhos na cidade de Viseu, onde alunos voluntários
do 12º ano de escolaridade que fazem parte do grupo
UPS – Viriato em Ação e alguns professores da Escola,
em parceria com a Associação Lexvis, fazem visitas
semanais a alguns idosos que vivem sozinhos na
cidade de Viseu, no âmbito do projeto Manta de Afetos.
- Aplicação de um questionário aos alunos com o objetivo de clarificar a perceção dos
alunos sobre o papel do Técnico de Serviço Social em contexto escolar.
Com estas ações procuramos promover na comunidade educativa uma cidadania ativa e
solidária, assente na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas.

