


ESCOLAS

Em 2017, a West End Day School, em NY, viu a #GivingTuesday

como uma oportunidade perfeita para ensinar aos seus alunos

a importância de doar e começou uma nova tradição de um

Dia de Agradecimento à Comunidade no #GivingTuesday.

A comunidade escolar recolheu mochilas, materiais escolares,

jogos e livros para as crianças afectadas pelo Furacão Maria,

em Porto Rico.

No #GivingTuesday, os alunos encheram as mochilas com os

materiais e escreveram cartas a apoiar. Um membro do

conselho da escola ajudou com a transferência das mochilas

para Porto Rico.

WEST END DAY SCHOOL
(New York, NY)

RECOLHA BENS



ESCOLAS

A Peabody Community Foundation e a Peabody-Burns High

School realizaram o seu 2º #GivingTuesday Winterfest.

Todas as 3ªs feiras antes do Winterfest em vez das aulas da

tarde os alunos do ensino médio organizaram actividades de

serviço comunitário, culminando no Winterfest que reuniu a

população local para uma feira de consciencialização, uma

sopa para jantar e entretenimento organizados pelos próprios

alunos.

HIGH SCHOOL DE PEABODY-BURNS
(Peabody, KS)

EVENTOS



ESCOLAS

Definiu como meta para o #GivingTuesday, angariar

fundos para a aquisição de Smart Boards para suas

salas de aula.

Alunos, pais e outras membros da comunidade doaram

mais de US $ 10.000 para esta fim, quer durante o evento

de angariação de fundos realizado no #GivingTuesday

quer on-line.

ST. THOMAS MORE HIGH SCHOOL

(Milwaukee, WI)

FUNDOS



ESCOLAS

Os alunos desta escola focaram-se em propagar mensagens

positivas e fazer boas acções como parte do seu

Kindness . O desafio culminou no #GivingTuesday

com eventos que espalharam mensagens anti-bullying.

Além disso, organizaram uma sessão de informação sobre

pessoas portadoras de doenças raras.

O "Choose Kindness Challenge" é um ótimo exemplo de como

adaptar projectos e eventos para todos os níveis, de maneira

que todos os alunos possam participar do #GivingTuesday.

FRANKFORD TOWNSHIP MIDDLE SCHOOL
(Frankford, NJ)

GESTO GENEROSIDADE
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Esta escola secundária capacitou alunos seleccionados para

organizarem uma campanha #GivingTuesday de forma que

estudantes e funcionários pudessem participar.

Recolheram e enviaram mais de 1.400 Kg de alimentos não

perecíveis para um banco alimentar local e angariaram mais US

$850 de estudantes e funcionários para cobrir outras

necessidades alimentares.

PLATTEVIEW CENTRAL 
(Springfield, NE)

RECOLHA BENS
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As crianças do Pope Head

Start enviaram cartões ao

Corpo de bombeiros de

Waimanalo com as

impressões das suas mãos

coloridas e notas pessoais a

agradecer o seu excelente

trabalho.

POPE HEAD START PROGRAMS
(Waimanalo, HI)

GESTO GENEROSIDADE
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AVESON CHARTER SCHOOL 
(Altedena,CA)

No #GivingTuesday, a Aveson Charter School estimulou os alunos a

se tornarem ativos e participarem do jog-a-thon, os jogos dirigido

por estudantes. Para participar, os alunos foram em busca de

patrocinadores para assegurar o seu lugar na competição. Não

apenas alunos participaram, mas pais e familiares se ofereceram

para auxiliarem o evento. Toda angariação procedente do evento foi

destinada para os fundos da escola.

FUNDOS
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ESCOLAS DO CONDADO DE GUILFORD
(Greensboro, NC)

A Guilford County Schools lançou uma campanha de

música no #GivingTuesday.

O sistema escolar recolheu doações de instrumentos de

banda pouco usados e doações monetárias para a

compra de instrumentos para os programas de música

escolares.

Mais de 97 instrumentos foram doados e US $ 4.000

levantados totalizando um valor de cerca de US $ 25.000.

RECOLHA BENS



ESCOLAS

Realizou uma campanha para incentivar os alunos a

contribuírem e propagarem o espírito do #GivingTuesday.

A escola angariou US $ 2.199, excedendo em muito $500

pretendidos.

Além disso, a escola recebeu um presente de $ 1.000 do

PTA.

Todos os fundos angariados foram para With My Own Two

Hands Foundation, uma organização sem fins lucrativos

focada no nutrição e educação de crianças no Quênia.

TOP OF THE WORLD ELEMENTARY 
(Laguna Beach, CA)

FUNDOS
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Concerto Solidário dos Alunos



ESCOLAS

Concerto solidário, recolha de alimentos, 

doação de sangue e atividades educativas 

e solidárias.



Angariação de fundos e recolha de 

alimentos para campanha contra o cancro.
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Bazar solidário em favor de uma ONG local



Conversa sobre programas de 

bolsas de estudos e inclusão

ESCOLAS
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Apoio a atividade solidária



Programa de Bolsas de 

Estudos

ESCOLAS
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Palestra da Federação da Associação de Pessoas 

Surdas da Galícia



i

CONTAMOS CONSIGO NESTE DIA, 

PARA FAZER A DIFERENÇA NO MUNDO.

SEJA NOSSO PARCEIRO
www.givingtuesday.pt

geral@givingtuesday.pt

http://www.givingtuesday.pt/

