
Programa Make-A-Wish Vai À Escola 

Enquadramento  

A Make-A-Wish tem por missão a realização de desejos a crianças e 

jovens, entre os 3 até aos 17 anos, em todo o território nacional, 

que sofrem de uma doença que coloque em risco a sua vida, 

proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança. 

O que é?  

• É um projeto que pretende envolver os Estabelecimentos de 

Ensino Públicos e Privados de todo o país na missão da Make-A-

Wish® Portugal onde as Escolas são convidadas a participar em 

dinâmicas ao longo do ano letivo que decorrem em dois momentos distintos do ano: 

Atividades de Natal e Comemorações do Aniversário Internacional da Make-A-Wish. 

A quem se destina? 

• Comunidades escolares e educativas dos Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário. 

 O Agrupamento de Escolas de Estremoz decidiu ajudar a realizar desejos de muitas crianças 
e jovens Make-a-Wish. 

Atividades de Natal: Nov. - Dez. 2019 

A Make-A-Wish convida as Escolas a participarem num Concurso de Decoração com as estrelas 

de Natal Make-A-Wish. 

Consiste na decoração de um espaço à escolha, na Escola, com as estrelas de Natal Make-A-

Wish. A estrela é fornecida pela Make-A-Wish e funciona como símbolo de decoração e veículo 

para a realização de desejos, estando associada, cada estrela, ao donativo de 1€. 

As estrelas de Natal são acompanhadas por um autocolante, uma vez que as estrelas de Natal 

se destinam à decoração de um espaço da Escola. Após o envio da fotografia da decoração 

para a Make-A-Wish a decoração é desfeita e cada pessoa pode reaver a sua estrela de Natal. 

Objetivos 

• Divulgar a missão da Make-A-Wish; 

• Despertar uma consciência social nas crianças e jovens, iniciando ou reforçando uma 

educação para a cidadania, responsabilidade social e voluntariado, tornando-se numa vertente 

que acompanhe os alunos ao longo da sua formação pessoal; 

• Reforçar para a necessidade de respeitar, aceitar e acolher a diferença no outro, 

nomeadamente na doença, valorizando o essencial da vida: a saúde; 

• Incentivar a dinamização de atividades que aliem a criatividade à solidariedade, promovidas 

tanto pela Make-A-Wish como pelas instituições de ensino. 

As Crianças Make-a-Wish agradecem a nossa colaboração! 


