INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

CEE: 58 – 2018/2019 – Apresentação do Projeto “Viagem para a Amizade”
Exmo.(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação
O projeto “Viagem para a Amizade!” é um projeto pedagógico que visa a promoção da
Amizade, do Combate ao Bullying pela Inclusão, da autoria da cantora Susana Félix, desenvolvido em
parceria com a empresa Betweien, Lda.
“Viagem para a Amizade!”, pretende transmitir os princípios da Amizade e do Companheirismo,

do Combate ao Bullying e da Inclusão e procura sensibilizar os alunos e as alunas para a promoção de

comportamentos justos e iguais. Para além da narrativa fantasiada, o projeto inclui 3 músicas,
desenvolvidas pela cantora Susana Félix, inspiradas no conteúdo do livro.

Na apresentação do livro, a realizar no dia 7 de junho (Sexta-feira) às 14h 15m os alunos e as

alunas terão a oportunidade de conhecer a história

“Viagem para a Amizade!”, ouvir os três temas e
realizarem uma atividade pedagógica sobre a
Amizade e o Companheirismo.
Sinopse:
Susana, Miguel e Carlos estão prestes a

começar uma viagem alucinante no “Lugar Normal”,
depois de um ato maldoso ter acontecido com o Carlos,

no recreio da escola. O Carlos desloca-se numa cadeira

de rodas e, muitas vezes, é alvo de brincadeiras muito

desagradáveis, por parte do Miguel e de outros colegas,
que acham muito divertido. A Susana, por sua vez,

esforça-se para conseguir que a diferença do Carlos
seja respeitada, mas sempre sem sucesso. Nesta

"Viagem para a Amizade" os três colegas vão aprender a respeitar e a conviver com as diferenças e as

particularidades que os definem. A interajuda e o companheirismo vão fazer com que as crianças
ultrapassem todos os desafios e, no final, surgirá uma grande amizade.

Após a apresentação, a cantora Susana Félix realizará no final uma sessão de autógrafos para os

alun@s.

Neste contexto, caso deseje adquirir o livro do projeto agradecemos que remeta o valor de

10€ , para que possamos solicitar atempadamente os respetivos livros.

Entretanto

Com os melhores cumprimentos,
A Direção Pedagógica,
Eduardo Castro
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Este destacável deverá ser entregue à Educadora, Professora titular de Turma ou à Diretora
de Turma até ao dia 4 de junho.
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