Sessão “Viver com o VIH” - Evocação do Dia Mundial da Luta contra a
SIDA e do Dia Mundial dos Direitos Humanos, na Viriato
Para evocação do Dia Mundial da Luta contra a SIDA (1 de dezembro) e do Dia Mundial
dos Direitos Humanos (10 de dezembro) os alunos dos 9º anos (B, C, D e CEF) assistiram, no
dia 9 de dezembro, à sessão online de sensibilização “Viver com o VIH” dinamizada pela
Dra. Micaela Caçoete, Assistente Social da Associação SOL.
A Associação SOL foi fundada em 1992 com o objetivo de apoiar crianças infetadas e
afetadas pelo VIH. A SOL representa solidariedade, luz, esperança, promoção da igualdade
de tratamento e apoio na luta contra a discriminação e na promoção da cidadania e dos
direitos do Homem e da Criança. A SOL intervém a nível nacional, de norte a sul do país,
com uma maior incidência na área metropolitana de Lisboa.
Atualmente atua ao nível das seguintes valências:
•
•
•
•
•

Lar de Infância e Juventude – Casa SOL
CAAI - Centro de acompanhamento e atendimento integrado
CEP - Centro de Educação e Prevenção
ConSOLidar Laços - Campos de Férias
Apartamentos de Autonomia SOL

Neste momento, apoiam 11 crianças/jovens residentes na Casa Sol e cerca de 60 crianças e
seus agregados através do apoio domiciliário (CAAI).
Esta sessão pretendeu desmistificar e clarificar algumas dúvidas acerca do VIH, dando a
conhecer um pouco da história do VIH, as medidas de prevenção/tratamento, finalizado
com a apresentação do que é a Associação SOL.
Para fomentar o espírito solidário junto dos alunos, procedeu-se a uma recolha de bens
alimentares e de higiene e de tampinhas de plásticas, a favor da Associação SOL.
Esta ação, realizada no âmbito da Educação para a Saúde e da Educação para a Cidadania,
visou, ainda, promover atitudes saudáveis e prevenir comportamentos de risco nas idades

escolares, acreditando que esta iniciativa contribui para um maior crescimento social e
emocional dos nossos jovens.

