Quem são
as Sementes
da Paz?
Sementes da Paz é o grupo de
voluntariado e solidariedade do
Colégio Nossa Senhora da Paz,
aberto à participação de toda a
comunidade educativa (alunos,
professores, funcionários, pais
e encarregados de educação,
membros da Associação dos
Antigos Alunos).
Acreditamos que educar é também
desenvolver a sensibilidade para
com a comunidade que nos rodeia
e cultivar a atenção, a empatia e a
solidariedade para com o próximo.

Contactos:

sementes.colegiodapaz@gmail.com
sementesdapazcolegio

Grupo de Voluntariado e Solidariedade do
COLÉGIO NOSSA SR.ª DA PAZ

Colaboramos com:

• Banco Alimentar
• Cáritas
• Crescer Ser: Casa do Vale e Casa de
Cedofeita
• Irmãzinhas dos Pobres
• Movimento de Defesa da Vida
• Vicentinos da Lapa e do Padrão da Légua
• Vida Norte
• Missão Ad Gentes

O nosso trabalho chega a:

39

CRIANÇAS

21

ADULTOS

(recolha de cobertores)

CAMPANHA
DO BANCO
ALIMENTAR
PRESENTES
SOLIDÁRIOS

6 junho

maio

CAMPANHA
DO BANCO
ALIMENTAR

CONCERTO
SOLIDÁRIO
SANTA
PAULA ALIVE
(Coro da Paz)

1 a 5 de junho

AGASALHA
O TEU IRMÃO

FEIRA DO
CORAÇÃO

28 de mar.

(Coro da Paz)

12 a 14 de fev.

29 nov.

CONCERTO
DE ADVENTO

dezembro

� Apoio diário à confeção de refeições
na Porta Solidária (Paróquia Senhora da
Conceição)
� Um cabaz alimentar, mensal, para 8
famílias carenciadas na zona do grande Porto
� Apoio às Instituições com quem colaboramos (roupas e outros bens, alimentos, cabazes de Natal e brinquedos)

MAGUSTO SOLIDÁRIO

11-15 de nov.

As Sementes estão permanentemente
atentas à realidade em que se inserem,
apoiando famílias diretamente ou através
de instituições inseridas na comunidade.
Atualmente, o trabalho das sementes passa por assegurar:

Calendário de Atividades das Sementes para 2019/2020
26 de out.

Que trabalho realizam as
Sementes da Paz?

FESTA DAS
FAMÍLIAS

CAMPANHA
VIDA NORTE

Como posso ajudar as Sementes da Paz?

Os recursos das Sementes vêm das atividades organizadas (Festas, Concertos
Solidários, Dia da Família), que permitem a angariação de dinheiro, e da generosidade de
todos quantos colaboram nas iniciativas e campanhas que lançamos.

ATIVIDADES
Participe nas festas
e atividades que
organizamos.

CAMPANHAS

BENS

ALIMENTOS

Ajude-nos nas
Aquele
O apoio alimentar
campanhas anuais:
eletrodoméstico
mensal a famílias
Agasalha o teu irmão, ou mobília de que
carenciadas requer
Dia da criança e
já não precisa são,
um despensa
Presentes Solidários. provavelmente, uma recheada. Ajude-nos
ajuda importante
com bens alimentares
para uma família.
não perecíveis.
Contacte-nos.

