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1. Nome do projeto:

“Escola Amiga do idoso”

2. Categoria:
3. Produtora:

Projeto em grupo
Hirondina dos Santos Lopes - 45 anos - Professora
Alunos do 1º e 2º ano da Escola do Lazareto:
- Alessandro dos Reis – 7 anos
- Daniel Flor – 7 anos
- Luciano dos Santos – 7 anos
- Marciel Fortes – 7 anos
- Rafaela dos Santos – 7 anos
- Ruana Fortes – 7 anos
- Emeline Barbosa – 8 anos
- Kendall Soares – 8 anos
- Leidilene Monteiro – 8 anos
- Raissa Barbosa – 10 anos
- Yoan dos Reis – 10 anos

4. Outros intervenientes:

5. Forma que os nomes
devem aparecer
6. Como identificar o
local:

Primeiro e último nome
Vila: Lazareto
Ilha: São Vicente
País: Cabo Verde
A escola do Lazareto é uma instituição do ensino básico da ilha de
São Vicente, arquipélago de Cabo Verde. Fica em Lazareto, uma
aldeia piscatória a 5,3 km da cidade do Mindelo.

7. Introdução:

Toda escola é considerada um lugar provilegiado para a promoção
integral da pessoa, onde se procura o crescimento das capacidades
e o amadurecimento de cada aluno em todas as dimensões.
A nossa escola está inserida numa comunidade onde as

8.
Justificação do Projeto:

dificuldades familiares são notórias pois muitos chefes de família
são obrigadas a deixar os idosos sozinhos para irem trabalhar.

9.Descrição do projeto:

Com a orientação da professora Hirondina Lopes a turma do 1º e 2º
ano, estando sensível a essa problemática, decidiu criar este projeto
“Escola amiga do idoso” que tem como objetivo promover atividades
de interação entre os alunos da turma e alguns idosos da aldeia que
passam muitas horas sozinhos. Já foram feitas algumas visitas e
vamos continuar.
Lazareto, 29 de Abril de 2022
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