
 
                                       ǀAno Letivo 2021-22 

Uma Escola com Vida e para a Vida! 

PROJETO MUNDIAL 

DRESS A GIRL AROUND THE WORLD 
 

A Escola Básica da Póvoa - Paços de Brandão irá participar ativamente no projeto mundial Dress A Girl Around 

The World, em parceria com a Grupo de Santa Maria da Feira - Dress A Girl Portugal e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da nossa escola (APEEPóvoa). 

Enquadrado na área da ação social e solidária, o referido projeto consiste no encontro de voluntários de várias 

gerações para confecionar vestidos e calções que serão entregues a crianças carenciadas (de Cabo Verde, de 

Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, da Índia, da Etiópia, do Senegal, entre outros 

países). 

Dress a Girl Around the World é uma Organização Não Governamental (ONG), fundada em 2009 nos Estados 

Unidos, por Rachel Eggun Cinader, com a missão de fazer vestidos para doar a meninas de países carenciados, 

levando-lhes dignidade, proteção e esperança. 

Em Portugal, iniciou as suas atividades em maio de 2016, pela mão de Vanessa Campos, tornando-se em 2018 

numa associação sem fins lucrativos que promove encontros de costura solidária intergeracionais, combatendo 

o isolamento social da população sénior, promovendo a melhoria da autoestima, a sociabilidade, a partilha de 

saberes, a melhoria da dinâmica familiar e a promoção da saúde dos voluntários. 

Os encontros de costura solidária permitirão, assim, que as crianças de países carenciados recebam roupas por 

estrear pela primeira vez, assim como roupa interior, uma vez que todas as peças costuradas são acompanhadas 

por uma cueca nova. Atualmente, dada a pandemia, as peças são também entregues com uma máscara de 

proteção reutilizável. 

Com este projeto, a nossa escola passa a ser um polo de encontro, de comunicação e de partilha, já que abrir-

se-á à comunidade para dinamizar a costura solidária, promovendo o convívio saudável entre gerações, a 

solidariedade, a inserção social, o trabalho de equipa, a partilha e o combate à solidão e ao isolamento. 

O sucesso deste projeto depende inteiramente do trabalho voluntário e de doações, desde a confeção dos 

vestidos e de calções à matéria prima utilizada, e é aqui que todos somos precisos e preciosos. 

- COMO É QUE PODEM AJUDAR/PARTICIPAR? 

Qualquer gesto faz diferença! É sempre possível ajudar, participando em encontros de costura solidária, doando 

cuequinhas, tecidos e outros materiais de costura. Por isso, não é preciso saber costurar para poder participar. 

Assim, o primeiro encontro de costura será realizado no próximo dia 28 de fevereiro, entre as 14:00 e as 

17:30 (e ocorrerá todas as segundas-feiras, no mesmo horário). Os voluntários poderão dirigir-se à escola (com 

ou sem máquina de costura) para colaborar na confeção e na organização das peças, nos dias/tardes 

programados para o efeito (apenas terão de comunicar essa intenção, junto das assistentes operacionais da 

escola) ou doando os materiais necessários para a confeção das peças, tais como: 

✓ Doar tecidos (100 % algodão, novos, coloridos e que não sejam transparentes); 

✓ Doar cuecas novas de criança (100% algodão, tamanhos entre os 2 e 12 anos); 

✓ Doar elástico (1cm de largura); 

✓ Doar fita de viés; 

✓ Doar linhas; 

✓ Fazer peitilhos em renda. 

  

Não há melhor forma de ensinar do que através do exemplo. Vamos fazer dos nossos alunos cidadãos solidários, 

preocupados com o bem-estar do outro! 

Contamos com a ajuda de toda a comunidade escolar para podermos criar mais sorrisos. 

Indubitavelmente, juntos somos mais fortes e chegaremos mais longe! 

 

A Coordenadora de Estabelecimento, 

Ana Silva 


