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ESCOLAS TRANSFORMAM VIDAS COM A MAKE-A-WISH
O Programa Make-A-Wish Vai à Escola contribuiu para a concretização de 17 novos desejos

Lisboa, 18 de junho de 2019 – A Make-A-Wish acaba de revelar que as escolas envolvidas no Programa
“Vai à Escola”, desenvolvido pela organização, contribuiu neste ano letivo – 2018/2019 – para a realização
de 17 desejos de crianças e jovens. Nesta última edição do programa participaram 255 escolas, de 18
distritos, da ilha da Madeira e de cinco ilhas dos Açores, que contribuiram para o envolvimento de 100.000
alunos e aproximadamente 500.000 pessoas.
Recorde-se que este programa tem por objetivo envolver os estabelecimentos de ensino público e
privados de todo o país na mssão da Make-A-Wish Portugal, que consiste na realização de desejos a
crianças gravemente doentes. Desta forma, as crianças do pré-escolar ao secundário, assim como toda a
comunidade escolar têm a oportunidade de participar na concretização de desejos, nomeadamente,
através da participação nas atividades propostas pela Make-A-Wish.
Para Marta Antunes, responsável do projeto Escolas, “o Programa Make-A-Wish Vai À Escola tem-se
assumido cada vez mais como um projeto nacional com um impacto local muito forte. Estamos a chegar
a mais pessoas e, consequentemente, a mais crianças e jovens elegíveis e, para além disso, temos
contribuído para despertar a consciência social das crianças e jovens envolvidos, assim como um sentido
de respeito pela diferença e pela doença, que os enriquece enquanto indivíduos.”
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Para assinalar o encerramento desta edição do programa, a cantora Rita Redshoes, embaixadora da MakeA-Wish e autora do Hino da Fundação, foi até à escola vencedora da atividade do Dia Azul 2018, o Colégio
dos Plátanos, em Sintra, - no qual os alunos foram convidados a explorar criativamente o Hino da
Fundação – para reconhecer, celebrar e agradecer o envolvimento de todas as escolas e pessoas
envolvidas.
O programa Make-A-Wish vai à Escola conta com o imprescindível apoio de um conjunto de parceiros,
que contriburem para a divulgação e operacionalização das atividades, nomeadamente, a Direção-Geral
da Educação – Ministério da Educação e Ciência, Leya, Confederação Nacional das Associações de Pais,
DHL e muitos outros.

Conteúdos e informação adicional
Imagens do evento acessíveis em: https://we.tl/t-F7ZOVZ3p6v
Site Make-A-Wish: www.makeawish.pt

Para mais informações, por favor, contactar:
Maria Inês Fonseca (mfonseca@makeawish.pt)

Sobre a Make-A-Wish Portugal
A Fundação Realizar um Desejo nasceu em 2007, foi reconhecida pela Make-A-Wish Internacional no mesmo ano e
torna-se IPSS em 2009. Conta com uma rede de mais de 300 voluntários para cobrir o território nacional e trabalha
em parceria com todos os hospitais distritais do país.
A Fundação Realizar Um Desejo é a filial portuguesa da Make-A-Wish® Internacional, presente em mais de 52 países,
nos cinco continentes. A cada 17 minutos algures no mundo é realizado um desejo Make-A-Wish.
A Fundação tem como missão realizar desejos que ajudam a transformar a vida de crianças e jovens, entre os 3 e os
17 anos, com doenças graves, degenerativas ou malignas, para lhes levar um momento de alegria e esperança.
A Make-A-Wish é oficialmente reconhecida pela ONU e é hoje uma das organizações de beneficência mais conhecida
e respeitada a nível mundial.

