
A Make-A-Wish ajuda-o a 
organizar este dia!

Celebre o Dia de Aulas ao Ar Livre com o aniversário 
internacional da Make-A-Wish!



A MAKE-A-WISH

No dia 29 de Abril, a Make-A-Wish Internacional celebra o

37º aniversário desde que foi realizado o 1º desejo no

Mundo!

A missão da Make-A-Wish Portugal, é realizar desejos de

crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, que sofram de uma

doença que coloque em risco a sua vida, para lhes levar um

momento de força, alegria e esperança.

Para uma criança gravemente doente, ver o seu desejo

realizar-se significa que nada é impossível, significa poder

esquecer por uns momentos a sua doença e ser

simplesmente uma criança.

Com o apoio da Make-A-Wish no Dia de Aulas ao Ar Livre,

acreditamos que será possível partilhar o poder de um desejo

com mais pessoas e, através desta sensibilização, realizar

mais desejos a crianças e jovens Make-A-Wish.
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Nas próximas páginas, deixamos algumas sugestões de

ideias que podem ser dinamizadas no Dia de Aulas ao Ar

Livre e trazer ainda mais alegria e felicidade a todas as

crianças!

Estamos todos ligados a uma escola e cada escola está

ligada a uma criança Make-A-Wish!

NÃO HÁ LIMITES À IMAGINAÇÃO
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Junte todas as crianças e crie a maior estrela humana que

conseguir! Mas o desafio não acaba já aqui! E se conseguir

criar a maior estrela humana azul? Só tem que pedir às

crianças para que nesse dia levem uma peça extra azul.

1. Estrela Humana
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Construa uma rede de felicidade e preencha essa rede com

momentos em que as crianças se sentiram felizes. Esta rede pode

ser construída com uma frase, uma palavra, um desenho.

No fim vai ficar com uma rede onde a felicidade é a palavra

chave!

2. Rede da felicidade
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Porque todas as crianças têm sonhos e desejos! Faça um

estendal e prenda nesse mesmo estendal todos os sonhos e

desejos das crianças. A única coisa que vai precisar é de

papel/cartolina, canetas, uma fita e molas.

3. Estendal dos desejos
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Porque todos gostamos sempre de agradecer algo então

porque não criar um moral onde toda a gente possa

agradecer por qualquer coisa que tenha acontecido ou por

qualquer coisa que tenha recebido? Uma atividade fácil que

leva as crianças a saberem agradecer aquilo que têm!

4. Mural do Obrigado
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