
 Plano de Inclusão e 

Empreendedorismo 

2014-2015 
 

 

BOUTIQUE SOCIAL 
11/12/2014 (5ªfeira) 

 

Com a problemática associada à pobreza estrutural, às desigualdades 

sociais e desemprego, torna-se necessária uma intervenção direta no 

combate à exclusão social, permitindo-se dar respostas direcionadas às 

populações mais carenciadas.  

Neste sentido, propomos a criação da Boutique Social, que visa suprir as 

necessidades imediatas e primárias de famílias carenciadas.  

Com esta Boutique Social pretende-se atribuir vestuário e calçado para 

as famílias necessitadas, bem como brinquedos,livros e alimentos. Estes 

bens serão doados  por membros da comunidade educativa, numa lógica de 

doação e eventualmente troca, caso se verifique a reciprocidade de 

necessidades sociais.  

 

 

 

Objetivos: 

 Aproximar quem tem, de quem procura; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos alunos mais 

carenciados, com a atribuição de bens essenciais, designadamente 

vestuário, calçado, brinquedos e livros;  

 Contribuir para a satisfação e subsistência das comunidades 

carenciadas;  

 Promover a igualdade de acesso a bens de primeira necessidade, 

independentemente da condição económica, social, religiosa ou 

cultural, tendo em conta as necessidades e os recursos de cada um; 

 Potenciar a responsabilidade social e comunitária da comunidade 

educativa, através de voluntariado e doação/troca de produtos. 
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Funcionamento: 

 A Boutique Social funcionará no dia 11 de dezembro de 2014 (5ª 

feira), das 9 horas às 13 horas e das 14 horas e 30 minutos às 

16 horas e 15 minutos, no Polivalente da Escola-Sede. 
 

 

 

 

 

Regulamento: 

 Os membros da comunidade educativa (alunos, docentes e não 

docentes, pais, encarregados de educação e demais familiares de 

alunos do Agrupamento) poderão entregar, em qualquer uma das 

escolas do Agrupamento, vestuário, calçado, brinquedos, Dvd´s, livros 

novos ou usados em bom estado de conservação e também alimentos 

até ao dia 5 de dezembro de 2014. 

 Por cada doação feita, será entregue uma senha. 

 As senhas serão apresentadas e trocadas, na Boutique Social, por 

qualquer um dos produtos disponíveis. 

 Os artigos doados deverão ser entregues aos Diretores de Turma, 

Professores titulares de turma ou Educadores de Infância que, 

posteriormente os deverão entregar aos elementos do Plano de 

Inclusão e Empreendedorismo.  

 

Equipa do PIE: 

Coordenadora: Maria Angélica Manoel 

Carla Eustáquio 

Susana Carrilho 

 

Parcerias: Promosaúde; Espaço Comtacto; Eco Escolas; Depart.curriculares 


