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MISSÃO 

A Fundação Realizar Um Desejo é 
uma filial da Make-A-Wish® 
Internacional. 

 
A Fundação é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social 

 

 

 
MISSÃO 

Realizamos desejos de crianças e 
jovens, entre os 3 e os 18 anos, com 
doenças graves, progressivas, 
degenerativas ou malignas, para 

lhes levar um momento de alegria 
e esperança.  

 
Nota : BDO – auditoria anual ás contas MAW 
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é um projeto que incentiva os estudantes a 

divulgarem a missão MAKE-A-WISH, através da 

realização de atividades e eventos.  

 

OBJECTIVO Geral  

Envolver a comunidade escolar na realização de 

desejos.  

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
• Alertar para a necessidade de respeitar, aceitar e acolher a 

 diferença do outro nomeadamente na doença; 

• Despertar a consciência social das gerações do futuro ; 

• Valorizar o essencial da vida, a saúde;   

• Promover o envolvimento da comunidade escolar com a 

 nossa missão; 

• Desenvolver a união das turmas e dos professores em prol de 

 uma boa ação ; 

• Conseguir fundos para a  realização de desejos (fundraising pack). 

Make-A-Wish vai à escola |Natal 2014 
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Make-A-Wish vai à escola | Concurso Natal 

Concurso Natal 2014 

O concurso de Natal 2014 consiste na seleção e 

reconhecimento da decoração mais criativa e original 

através das estrelas de Natal Make-A-Wish que são 

simultaneamente objeto de decoração e de 

angariação de fundos (1€).  

 

Objetivo: 

• Angariar fundos para a realização de desejos a 
crianças e jovens gravemente doentes; 

• Envolver a comunidade escolar com a instituição; 

• Promover o envolvimento dos alunos na 

decoração da escola. 

 

Vencedor: 

O vencedor será eleito através de votação via 

Facebook e posterior decisão do júri.  
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Prémio: Visita por embaixador Make-A-Wish 

Visita Paula Lobo Antunes vencedor 2013 
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Concurso Natal 2014 

 

Participantes: 1º, 2º e 3º ciclo.  

 

Inscrições: Até dia 10 de Novembro. 

 

Resumo concurso: 

1. Definição de professor responsável pela coordenação do concurso entre 

a Make-A-Wish e as turmas; 

2. Encomenda de estrelas e período de angariação de fundos junto de pais, 

alunos e professores através da venda das mesmas pelo donativo de 1€ - 

Mínimo 250 estrelas; 

1. Projeto da ideia de decoração; 

2. Período de decoração; 

3. Envio de 3 fotografias para  a Fundação Make-A-Wish; 

4. Votação via Facebook. 
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  Novembro 2014 Dezembro 2014 Janeiro 2015 

Formulário de Inscrição 

/ Encomenda Estrelas* 
Até 3 de Novembro      

Período de Decoração 17 de Novembro - 1 de Dezembro   

Envio de 3 Fotografias   5 de Dezembro   

Período de votação no 

Facebook 
  

De 10 a 22 de 

Dezembro 
  

Primeira Transferência   
16 de 

Dezembro 
  

Anúncio Vencedor     6 de Janeiro  

Entrega Certificados de 

Participação 

6 de Janeiro  

 

Segunda Transferência     Data a definir 

Entrega do Prémio     Data a definir 
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Make-A-Wish vai à escola | Concurso Natal 

Concurso Natal 2013 – Edição passada 

 

Vencedor Colégio Rainha D. Leonor: Realizaram o desejo do Tiago. 

 

 

 

 

 

 

“Eu gostava de ter um quarto novo.” – Tiago  
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Make-A-Wish vai à escola | Beneficios 

Concurso Natal 2014 

 

• Ser solidário de forma divertida; 

 

• Fazer a diferença na vida de outra 

criança; 

 

• Reconhecimento da escola 

através da responsabilidade social; 

 

• Envolvimento dos pais e dos alunos 

durante a época de Natal. 
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Make-A-Wish vai à escola 

Qual a importância da participação das escolas? 

 

• Estamos todos ligados a uma criança Make-A-Wish.  

 

• Todos os estudantes envolvidos na causa Make-A-Wish 
têm a possibilidade de desenvolver o seu espírito 
solidário e de responsabilidade social; 

 

• Promove o conceito de comunidade e alimenta a união 
nas escolas através de parcerias adicionais entre os 
estudantes, os professores, familiares e amigos; 

 

• As oportunidades disponíveis para a criação de 
atividades de angariação de fundos através dos 
estudantes são infinitas - tudo é possível a partir de uma 
venda de bolos, maratonas , festas, teatros, etc...  

 A imaginação é tudo! 
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O Poder de um desejo 

 
Para uma criança doente, ver o seu desejo 
realizar-se significa que nada é impossível, 

significa recuperar a esperança e a força 
para continuar a lutar.  

 
Significa poder esquecer por uns momentos 
a sua doença e ser simplesmente uma 
criança. 

 
É uma experiência positiva de afirmação 
da vida para a criança, seus familiares, 
simpatizantes e toda a comunidade. 
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Sobre a  
Fundação Make-A-Wish… 
 



Presenter name, title | e-mail address 

Heading 

 
Copy Here 

A Make-A-Wish Foundation 
começou em 1980 com o desejo 
de uma criança que gostava de 
ser um agente da polícia. 

 

1º Desejo, CHRISTOPHER GREICIUS, 1980 

História – Como surgiu? 
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No Mundo 

•Fundada em 1980 a Make a Wish já realizou mais de 300.000 desejos. 
•Está presente em 43 países tendo realizado no último ano 25.000 desejos com o apoio de 
30.000 voluntários. 
•Em cada 23 minutos, algures no mundo, a MAW concede um desejo a uma criança 
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Conclusões - Estudo cientifico  
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TIPOS DE DESEJOS 

GOSTAVA DE 

CONHECER 

 
O meu jogador de 

futebol favorito 

 

 O meu cantor favorito 

 
O meu artista de 

cinema 

GOSTAVA DE 

SER 

 
Modelo 

 

Bombeiro 

 

Piloto de aviões 

GOSTAVA DE 

TER 

 
Um violino 

 

Um computador 

 

Uma festa de anos 

GOSTAVA DE 

IR 

 
 num cruzeiro 

 

Fazer compras 

 

 à Eurodisney 
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O Poder de um desejo 

 
Andreia, 17 anos , Gostava de ir às compras 

 
“...no dia em que me diagnosticaram a doença, o meu mundo acabou, parecia que me 

tinham tirado a vida, a minha alegria, a cor dos meus dias.(...)mas a Make-A-Wish 

trouxe de novo alegria à minha vida, deu-me um motivo para sorrir e para 

acreditar que dias melhores estavam para chegar…… “Foi o dia mais feliz da 
minha vida!”, testemunhou a Andreia. 
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Contamos convosco! 
 



Presenter name, title | e-mail address 

Obrigada! 
Levamos Força, Esperança e Alegria a crianças que sofrem de doenças que colocam em 
risco a sua vida 


