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CAMPANHA SOLIDÁRIA 

“UNIDOS PELA ESCOLA” 

Portugal e o mundo enfrentam hoje o que não seria expectável vir a acontecer à humanidade.  

Na verdade, esta Pandemia COVID-19, veio alertar as sociedades para uma fragilidade que as 

caracteriza e que exige que as mesmas se reinventem e encontrem novas soluções para este e 

futuros desafios. 

Numa sociedade debilitada, só com a união de esforços e de forças se conseguirá recuperar e 

por isso, no combate a esta calamidade pública, urge apoiar serviços e instituições basilares para 

manter a estabilidade de um povo e de um país. 

Se a prioridade das prioridades é sem dúvida a SAÚDE, a SOLIDARIEDADE e a EDUCAÇÃO, 

são sem sombra de dúvidas também extraordinariamente prementes. 

É neste contexto que a Escola Secundária de Almeida Garrett (ex-Liceu de Gaia), através do 

“Projeto Garrett Solidário e Voluntário”, tomou a iniciativa de lançar esta campanha de 

angariação, a título de empréstimo temporário, de equipamentos informáticos 

(PC/Portáteis/Tablets/Smartphones) que empresas, instituições ou cidadãos a título individual 

possam “ceder” temporariamente a favor de um bem comum. 

Neste paradigma de ensino à distância, nenhum aluno pode ficar desligado e por isso, tudo temos 

de fazer para que todos possam continuar na Escola! 

Neste contexto, se na sua empresa, na sua instituição ou em sua casa tem um qualquer 

equipamento informático que permita aceder à internet e a conteúdos digitais e não esteja (ou 

necessite) de usar, pese embora possa considerar obsoleto, não hesite em disponibilizar a quem 

necessita para crescer e aprender. 

O País, a Educação, a Escola, os Professores, os Alunos e as Famílias agradecem o seu 

contributo no sentido de manter acesa a chama da Educação e da Escola. 

Obrigado 

 

P.S. A Escola Secundária de Almeida Garrett assumirá total responsabilidade pela devolução do 

equipamento nas mesmas condições em que o recebeu. 

 

 

Como pode contribuir: 

Projeto Garrett Solidário e Voluntário 

Contactar Drª Helena Barros através de: 

Telemóvel – +351 914545245 

Email – helenabarros@esagarrett.com.pt 
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