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Juntos, a transformar vidas, um desejo de cada vez. 

 

 

 

 DECLARAÇÃO AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Concurso de Decoração de Natal 

A Escola é uma constelação com superpoderes. O teu, qual é? 

 

 

O Programa Make-A-Wish Vai À Escola acredita que estamos todos ligados a uma Escola e 

cada Escola está ligada a uma criança Make-A-Wish. Tem como principal objetivo 

envolver as comunidades escolares e educativas com a missão da Make-A-Wish, sensibilizando 

para a importância da solidariedade, da responsabilidade social e espírito de voluntariado dos alunos, 

sendo uma componente que os acompanhe ao longo da sua formação pessoal e profissional.  

 

Cada elemento da comunidade escolar e educativa é convidado a encomendar a sua estrela 

de Natal Make-A-Wish e a decorar o verso em resposta ao tema apresentado.  

 

O tema pretende lançar um mote de reflexão sobre a forma como cada aluno pode contribuir 

para o bem-estar dos outros na sua comunidade; usar os seus talentos, valores, personalidade 

para criar um impacto positivo no ambiente escolar e enaltecer o que nos torna únicos, 

reconhecendo a Escola como espaço de valorização e inclusão. Paralelamente, permite 

desenvolver a responsabilidade social, a generosidade, o voluntariado, a cidadania.   

 

As estrelas de Natal Make-A-Wish são objeto de decoração, de sensibilização e, paralelamente 

e de angariação de fundos para a realização de desejos, uma vez que cada estrela está associada 

a um donativo mínimo de 1€. 

 

Depois de um período de votação por parte da comunidade em geral para apuramento das 

decorações com um maior número de votos, são apuradas as 3 Escolas vencedoras (1º, 2º e 3º 

lugares) por decisão de um júri. As 3 Escolas vencedoras recebem um prémio. 

 

Convidamo-lo a fazer parte desta Atividade, através da cedência de um donativo para a(s) 

estrela(s) de Natal Make-A-Wish. 

 

Com o valor dos donativos resultante das estrelas de Natal Make-A-Wish, é comunicado o 

impacto da ação: as Escolas participantes têm conhecimento do número de desejos que vão 

ajudar a realizar às crianças e jovens Make-A-Wish durante o ano de 2023. 

 

Esperamos poder contar com a sua colaboração para o sucesso desta iniciativa de 

solidariedade na Escola! Muito Obrigado! 

 

 

 
99% dos pais reportam que a realização do desejo aumentou a felicidade dos seus filhos. 
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